


আ�িরক তাওবা

ইমাম আবু হািমদ গাযািল (রঃ) 

ইমাম ইবনুল কাইিয়যম আল জাওিযয়া (রঃ) 

ইমাম ইবেন রজব হা�িল (রঃ)

সংকলেনঃ 

আব ুমারইয়াম মাজিদ ফাতিহ আল সাইদ 



2 

সচূীপ� 

ভূিমকা - 3 

তাওবা এর আকিরক অথর - 4 

তাওবার �েয়াজনীয়তা ও তার গুাগু - 5 

আ�িরক তাওবা ও তার পূবর্ তর - 7 

আ�িরক তাওবার উপকািরতা 10 

তাওবার সময় - 12 

তাওবা কবলু হওয়া বা না হওয়ার লকু - 14 

তাওবাকারীেদর ে�ুীিবভাগ - 16 

তাওবার িকছ ুিনয়ম - 18 

তাওবার সাহাযযকারী উপাদান - 20 

অতীত যেুগর কািহনী - 22 

��প�ী - 28 



3 

ভূিমকা 

সম� �্ংসা আ�াহর। আমরা আ�াহর �্ংসা কির, তাঁর সাহাযয চাই। আমরা তাঁর মাগেফরাত (কমা) ও েহদায়াত 

(পথিনেদর্ না) কামনা কির। আমরা আমােদর নফেসর অিন� ও খারাপ আমেলর কুফল েথেক আ�াহর কােছ আ�য় �াথরনা 

কির। আিম সাকয িদিি েয আ�াহ ছা া েকান মাবদু েনই। িতিন এক ও অি�তীয় এবং হযরত মুহা�দ (সা�া�াহ আলাইিহ

ওয়া সা�াম) আ�াহর ে�িরত রাসলূ। আ�াহ বেলন: 

“েহ ঈমানদারগু!  েতামরা �কৃত ভীিত সহকাের আ�াহেক ভয় কেরা। এবং অব্যই মুসলমান না হেয় মৃতুযবরু কেরা না।” 

(সুরা আেল ইমরান, আয়াত ১০২) 

“েহ মানব সমাজ! েতামরা েতামােদর পালনকতরার ইবাদত কেরা, িযিন েতামািদগেক এবং েতামােদর পূবরবতরীেদর সৃি� 

কেরেছন।” (সুরা আল-বাকারা, আয়াত ২১)  

“েহ মানব সমাজ! েতামরা েতামােদর পালনকতরােক ভয় কেরা, িযিন েতামােদর এক বযিি েথেক সৃি� কেরেছন এবং িযিন তার 

েথেক তার �ীেক সৃি� কেরেছন, আর িব�ার কেরেছন তােদর দজন েথেক অগিুত নারী ও পুরু। আর আ�াহেক ভয় কেরা 

যার নােম েতামরা এেক অপেরর কােছ েকান িকছু েচেয় থােকা। এবং আৎীয় পিরজনেদর বযাপাের সতকরতা অবল�ন কেরা। 

িন�য়ই আ�াহ েতামােদর বযাপাের সেচতন আেছন।” (সুরা আন-িনসা, আয়াত ১) 

“েহ মুিমনগু! আ�াহেক ভয় কেরা এবং সিঠক কথা বেলা। িতিন েতামােদর আমল সংে্াধন করেবন এবং গনাহসমূহ কমা 

করেবন। েয েকউ আ�াহ ও রাসুেলর আনুগতয কের েস অব্যই মহা সাফলয অজরন করেব।” (সুরা আল-আহযাব, আয়াত ৭০-

৭১) 

সবচাইেত িনভরুল ও সিঠক িকতাব হেলা আ�াহর িকতাব। আর সেবরাাম আদ্র হেলা হযরত মুহা�দ (সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 

সা�াম) এর আদ্র। সবচাইেত খারাপ হেলা িবদআত (�ীেন নতুন িকছু উ�াবন), আর �েতযক িবদআতই হেলা পথ��তা। 

ি�য় মুসিলম ভাই ও েবােনরা, আপনােদর েজেন রাখা �েয়াজন েয, গনাহ করার সােথ সােথ কমা চাওয়া ও আ�াহর কােছ 

তাওবা করা ফরজ। তাওবা আ�াহর রা�ায় চলা মানেুুর অনসুরুীয় পথ, মুিমেনর রসদ। এটা দিনয়া ও আিখরােত সাফেলযর 

ব  পুঁিজ। আ�িরক তাওবার মাধযেমই েকবল আিখরােত নাজাত ও পরু�ার িমলেব। তাওবাই আ�াহর স�ি� লাভ ও তাঁর 

অস�ি� েথেক বাঁচার একমা� উপায়। তাওবা পাপরা্ী মুেছ েদয়, ভলু �িট েঢেক রােখ, মানেুুর হদয় ও মনেক সিঠক পথ 

েদখায়। এ কারেু সলেফ সােলহীনরা িনয়িমত ভাল আমল করা সে�ও অ� ঘুমােতন, েভাের আ�াহর কােছ কমা চাইেতন।

তারা জানেতন েয তােদর আমেলর আরও উ�িত করার সেুযাগ আেছ। এজনযই তােদর একজন বেলিছেলন, “আমােদর 

তাওবা আেরা তাওবা দাবী কের।” আেরকজন বেলিছেলন, “অিভন�ন তােক েয শধমুা� আ�াহর স�ি�র জনয একিট সিঠক 

পদেকপ িনেত েপেরেছ।” 

এই িছল তােদর জীবন। পরবতরী যেুগর েলােকরা কামনা বাসনার িপছেন ছুটেলা। তারা কুষায়ী এই দিনয়ার েমােহ েেুব

েগেলা, তােদর কােছ আেখরাত হেয় েগেলা মূলযহীন। তারা িদেন রােত গনাহ করেত লাগেলা, িক� উপলি� করেলা না েয 

আ�াহ মহা �তাপ্ালী ও িনর�ু্  কমতার অিধকারী। েয বযিি পরম কমতাবান ও দয়ামেয়র কােছ তাওবা কের না তার 

জনয েতা বযথরতা ও িবফলতাই অিনবাযর হেয় পে । 

সতুরাং েহ আ�াহর বা�ারা, আসনু আমরা গবর, অহংকার, িহংসা, ঘৃুা ও আৎ�সাদ ইতযািদ েথেক মুি হেয় েখালা ও 

পির�ার মন িনেয় আ�াহর িদেক বারবার িফের আিস, যােত কের আমরা দিনয়া ও আিখরােত সফলতা অজরন করেত পাির।

এই বইেত আিম তাওবা, তার গুাগু, ্তর ও �াসংিগক িবুয় িনেয় আেলাচনা করেবা। যিদ আিম সিঠক বিল, তেব তা 

আ�াহর রহমত। আর ভলু-�াি�র দায়ভার একা�ই আমার আর ্য়তােনর। �েতযক অিভ্শ ্য়তােনর কাছ েথেক আিম

আ�াহর আ�য় চাই। েহ আ�াহ, আমার এই �েচ�ােক শধুমা� আপনার স�ি�র জনয কবলু করন। এর রচিয়তােক আপিন 

কমা করন। আপিনই সবর্ িিমান। 

- আব ুমারইয়াম মাজিদ ফাতিহ আল সাইদ
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তাওবা এর আকিরক অথর 

 

আল-কামুস (িবখযাত আরিব অিভধান) অনযুায়ী, তাওবা ্েের মােন গনাহ েথেক িফের আসা। এই ্ে বযবহার করা হয় 

যখন বা�াহ গনাহ করার পর তার রেবর িদেক িফের আেস। 

আল হািলিম (রঃ) বেলন, এর (তাওবা) ধরু হেলা এমন, েযন বা�াহ আ�াহর কাছ েথেক (গনাহ করার মাধযেম) পািলেয় 

িগেয়িছল এবং আবার তার �ভরু কােছ িফের এেসেছ। (আল িমনহাজ ফী শয়াবলু ঈমান : ৩/২১) 
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তাওবার �েয়াজনীয়তা ও তার গুাগু 

 

আপনােদর জানা �েয়াজন, অতীত ও বতরমােনর সম� আেলমগু সবরস�িততেম এই িবুেয় একমত েয, েছাট ব  সম� 

গনাহ েথেক সােথ সােথ তাওবা করা ওয়ািজব। আ�াহর নািযলকৃত বাুীেত এর �মাু পাওয়া যায়: 

“েহ মুিমনগু! েতামরা আ�াহর সামেন তাওবা কেরা যােত েতামরা সফলকাম হেত পােরা।” (সুরা আন-নুর আয়াত ৩১) 

“েহ মুিমনগু!  েতামরা আ�াহ তাআলার কােছ তাওবা কেরা, আ�িরক তাওবা।” (সুরা আত-তাহিরম, আয়াত ৮) 

“আর েতামরা িনেজেদর পালনকতরার কােছ কমা �াথরনা কেরা। অতঃপর তারঁই �িত মেনািনেব্ কেরা। তাহেল িতিন 

েতামােদরেক িনিদর� সময় পযর� উৎকৃ� জীবেনাপকরু দান করেবন।” (সুরা হদ, আয়াত ৩) 

“িতিন তারঁ বা�ােদর তাওবা কবলু কেরন, গনাহসমূহ মাজরনা কেরন এবং েতামােদর কৃত িবুয় স�েকর িতিন স�ূুর অবগত 

আেছন।” (সুরা আ্-শরা, আয়াত ২৫) 

“অতঃপর েয �ীয় অতযাচােরর পর তাওবা কের এবং সংে্ািধত হয়, িন�য়ই আ�াহ তার তাওবা কবলু কেরন। িন�য়ই আ�াহ 

কমা্ীল, দয়ালু।” (সুরা আল-মািয়দা, আয়াত ৩৯) 

“তারা েকন আ�াহর কােছ তাওবা কের না, কমা �াথরনা কের না? আ�াহ েতা কমা্ীল, দয়ালু।” (সুরা আল-মািয়দা, আয়াত 

৭৪) 

“িক� যারা তাওবা কের িব�াস ষাপন কের এবং সৎ কমর কের, আ�াহ তােদর গনাহেক ভােলা আমল �ারা পিরবতরন কের 

েদেবন। আ�াহ কমা্ীল, পরম দয়ালু।” (সুরা আল-ফুরকান, আয়াত ৭০) 

আ�াহর রাসলূ (সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম) এই িবুেয় অসংখয হাদীস বুরনা কেরেছন। ত�েধয কেয়কিট িন�রপ: 

আব ুহরায়রা (রাঃ) েথেক বিুরত হেয়েছ েয, রাসলূ�ুাহ (সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম) বেলেছন েয, “আ�াহর ্পথ! আিম 

�িতিদন সারুবােরর েবি্ আ�াহর কােছ কমা চাই ও তাওবা কির।” (সহীহ বখুারী) 

আ�ার ইবেন ইয়াসার েথেক বিুরত হেয়েছ েয, রাসলূ�ুাহ (সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম) বেলেছন েয, “েহ মানুেুরা! 

েতামরা আ�াহর কােছ তাওবা কেরা এবং কমা চাও। েকননা আিম �িতিদন এক্ত বার আ�াহর কােছ কমা চাই।” (সহীহ 

মুসিলম) 

আব ুমুসা আল-আ্য়ারী (রাঃ) েথেক বিুরত হেয়েছ েয, রাসলূ�ুাহ (সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম) বেলেছন েয, “আ�াহ 

রােতর েবলা তারঁ রহমেতর হাত �সািরত কেরন যােত িদেনর গনাহগার বা�ােদর কমা করেত পােরন। আবার িতিন িদেনর 

েবলা তারঁ রহমেতর হাত �সািরত কেরন যােত রােতর গনাহগার বা�ােদর কমা করেত পােরন। এইভােব িতিন কমা করেত 

থাকেবন যতকু না সূযর পি�ম িদক েথেক উিদত হয় (েকয়ামেতর সময় ঘিনেয় আেস)।” (সহীহ মুসিলম)। 

আব ুহরায়রা (রাঃ) েথেক বিুরত হেয়েছ েয, রাসলূ�ুাহ (সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম) বেলেছন েয, “সূযর পি�ম িদক 

েথেক উিদত হবার আগ পযর� েয বযিিই তাওবা করেব, আ�াহ তােকই কমা করেবন।” (সহীহ মুসিলম) 

ইবেন আ�াস (রাঃ) ও আনাস ইবেন মািলক (রাঃ) েথেক বিুরত হেয়েছ েয, রাসলূ�ুাহ (সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম) 

বেলেছন েয, “আদম স�ােনর যিদ পাহা  পিরমাু েসানাও থােক তবওু েস আেরা চায়। এমন িক কবের েপৗছঁার আগ পযর� 

তার েপট স�� হয় না। িক� আ�াহ তােকই কমা কেরন েয তাওবা কের।” (সহীহ বখুারী ও সহীহ মুসিলম) 

আনাস ইবেন মািলক (রাঃ) েথেক বিুরত হেয়েছ েয, রাসলূ�ুাহ (সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম) বেলেছন েয, “আ�াহর 

েকান বা�াহ যখন তারঁ িদেক িফের আেস এবং তাওবা কের, আ�াহ তখন েসই মুসািফেরর চাইেতও েব্ী খু্ী হন, েয তার 

উট হািরেয় েফেলেছ। উেটর উপর িছল তার খাদয-পানীয়-স�ল। তখন েসই মুসািফর সব আ্া হািরেয় হতা্ হেয় একিট 

গােছর ছায়ায় ঘুিমেয় পে । ঘুম েথেক েজেগ েস েদেখ, তার উট তার সামেন দািঁ েয় আেছ। আনে�র আিত্েযয েস তখন বেল 
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উেঠ, েহ আ�াহ আপিন আমার েগালাম, আিম আপনার মািলক (এই েলাকিট েয পিরমাু খুি্ হয়, বা�াহ তাওবা করেল আ�াহ 

তার চাইেতও েবি্ খুি্ হন)।” (সহীহ বখুারী ও সহীহ মুসিলম) 

আে�ুাহ ইবেন ওমর েথেক বিুরত হেয়েছ েয, রাসলূ�ুাহ (সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম) বেলেছন েয, “মৃতুয্যযায় উপনীত 

হবার আগ পযর� আ�াহ তারঁ বা�ার তাওবা কবলু কেরন”। 

 

তাওবা স�েকর সলেফ সােলহীনেদর বিবয: 

এক বযিি আে�ুাহ ইবেন মাসদু (রাঃ) েক এমন একিট পাপ স�েকর িজেেস করেলা, যা েস করেত েচেয়িছল (িক� 

কেরিন)। িতিন েলাকিট েথেক মুখ িফিরেয় িনেলন। আবার যখন িফরেলন তখন তার েচােখ পািন গি েয় প িছল। িতিন 

বলেলন, “েবেহ্েতর আটিট দরজা আেছ যার �িতিট েখালা হয় এবং ব� করা হয় শধমুা� তাওবার দরজা ছা া। একজন 

েফের্তা এই দরজা পাহারা িদেিন যােত তা ব� না হয়। সতুরাং তাওবা কর, হতা্ হেয়া না।” 

তালাক ইবেন হাবীব (রঃ) বেলন, “একজন বা�াহ কখেনাই আ�াহর হক (অিধকার) পিরপুু র ভােব আদায় করেত পাের না। 

তাই েতামরা সকাল স�যা আ�াহর কােছ তাওবা কর।” 

সাঈদ ইবেন মুসাইিয়যব (রঃ) আল-েকারআেনর আয়াত “যিদ েতামরা সৎ হও, তেব িতিন তাওবাকারীেদর জনয কমা্ীল।” 

(সুরা আল-ইসরা, আয়াত ২৫) উে�খ করেতন এমন বযিি স�েকর েয পাপ কের এরপর তাওবা কের এরপর আবার পাপ 

কের এবং আবােরা তাওবা কের। 

মুজািহদ (রঃ) বেলন, “েয বযািি সকাল-স�যা/িদেন রােত আ�াহর কােছ তাওবা কের না েস যােলমেদর (অনযায়কারীেদর) 

অ�ভরুি।” 

েলাকমান (আলাইিহস সালাম) তাঁর েছেলেক বেলিছেলন, “বৎস! তাওবা করেত েদির কেরা না। কারু মৃতুয েয েকান মুহেতরই 

এেস েযেত পাের।” 

আে�ুাহ ইবেন হাবীব (রঃ) বেলন, “�িতবার েগানােহর সময় আ�াহর েয েতাধ, তুিম কখেনাই তা সহয করেত পারেব না। 

তাই সকাল স�যা তাওবা কর।” 

ফুযাইল ইবেন আয়ায (রঃ) িজহােদ যাওয়ার আেগ মুজািহদীনেদর বলেতন, “তাওবার উপের অটল থােকা। এিট েতামােক 

এমন িজিনস েথেক রকা করেব যা েথেক েতামার তেলায়ার েতামােক রকা করেত পারেবনা।” 

হাসান (রঃ) বলেতন “েহ আদম স�ােনরা, গি মিস কেরা না। আজই েতামােদর িদন, আগামীকাল নয়। আিম এমন সব 

মানেুুর সােথ িমে্িছ যারা অথর স�েদর চাইেত িনেজেদর জীবন িনেয় েব্ী িচি�ত িছেলন।” 

এই িছল তাওবা স�েকর আমােদর পবূরসরুীেদর অনভুিূত। তাঁরা বঝুেত পারেতন েয যিদ েকান বযিি পুঁিজ িবিনেয়াগ কের লাভ 

ছা া তার পেুরাটাই খুইেয় বেস, তেব ে্াক করা ছা া তার উপায় থাকেব না। ত�প আমােদর এই জীবন মুলযবান 

িনঃ�ােসর েযাগফল। এিট আমােদর িবিনেয়াগকৃত পুঁিজর মেতা যা লাভ িহেসেব জা�াত এেন িদেব। িকভােব তাওবা ছা া 

েকান মানুু  এই িবিনেয়ােগর অপচয় করেত পাের? 

একজন মানেুুর েযৗবন ও বাধরকয, সমৃিৃ ও দািরিয, সবরাবষায় তাওবা করা জররী। ইমাম ইবনলু কাইেয়যম (রঃ) বেলন, 

“তাওবার ে�্ন হেলা একজন মুসািফেরর �থম ে�্ন, মােঝর ে�্ন ও ে্েুর ে�্ন।  মৃতুযর আগ পযর� তাওবা তােক 

েছে  যায় না। যিদ েস অনয েকান ে�্েন যায় তেব এই (তাওবার) ে�্নও তার সােথ সােথ যায়। তাওবা বা�ার শর ও 

ে্ু।” আ�াহ বেলন, “মুিমনগু, েতামরা সবাই আ�াহর সামেন তাওবা কর, যােত েতামরা সফলকাম হেত পার।”(সুরা আন-

নুর, আয়াত ৩১) 

এই আয়াতিট একিট মাদানী সরুার অং্, যা অবতীুর হয় রাসলূ�ুাহ (সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম) ও মুিমনগু ঈমান, 

িহজরত ও সবেরর কিঠন পরীকা েদয়ার পর। এত িকছুর পেরও আ�াহ তােদর সফলতার জনয তাওবােক ্তর বািনেয়েছন। 
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আ�িরক তাওবা ও তার পূবর্ তর 

 

আ�াহ বেলন, “মুিমনগু! েতামরা আ�াহ তাআলার কােছ তাওবা কেরা, আ�িরক তাওবা।” (সুরা আত-তাহিরম, আয়াত ৮) 

ইবেন কাসীর (রঃ) বেলন, “এর মােন হেলা এমন সৎ ও দঢ়ৃ তাওবা যা আেগর পাপরাি্েক মুেছ েদয় এবং তাওবাকারীর 

মেন এমন অনভুিুতর জ� েদয় যা ভিবুযেত তােক গনাহ েথেক দেূর রােখ।” (তাফসীর ইবেন কাসীর: ৪/৩৯১) 

আেলমেদর মেত আ�িরক তাওবা হেলা: 

িনেজেক তাৎকিুকভােব গনাহ েথেক িবরত রাখা, ভিবুযেত আর গুােহর পনুরাবিৃা না করার অংগীকার করা এবং অতীেত 

কৃত গুােহর জনয আ�িরক অনুে্াচনা করা। আর যিদ কােরা অিধকার কু� হেয় থােক, তেব তার �াপয (অথর, স�দ) 

িমিটেয় েদয়া। 

িনে� আ�িরক তাওবা স�েকর িবখযাত কেয়কজন সলেফ সেলহীনেদর উৃৃিত েদয়া হেলা: 

আে�ুাহ ইবেন মাসদু (রাঃ) বেলন, “আ�িরক তাওবা হেলা গুােহর িদেক আর না েফরা, েযমন কের দধ গাভীর ওলােন 

আর িফের যায় না।” 

সাঈদ ইবেন যবুাইর (রাঃ) বেলন, “তাওবা কবলু হবার ্তর িতনিট: তাওবা কবলু না হবার আ্ংকা, কবলু হবার আ্া এবং 

(আ�াহর) আনগুেতযর আকাাা।” 

হাসান (রঃ) বেলন, “আ�িরক তাওবা হেলা পাপেক ঘৃুা করেত ভালবাসা এবং যখনই তা মেন পে  সােথ সােথ আ�াহর 

কােছ কমা চাওয়া।” 

সাঈদ ইবেন জুবােয়র (রঃ) বেলন, “আ�িরক তাওবা হেলা এমন যার মাধযেম মানুু  িনেজেক সদপেদ্ েদয়।” 

কালবী (রঃ) বেলন, “আ�িরক তাওবা হেলা মন েথেক আনুে্াচনা করা, িজ�ার মাধযেম কমা চাওয়া, পাপ াংস করা এবং 

আর কখেনা িনি�তভােব গুােহর িদেক িফের না যাওয়া।” 

কুরিয (রঃ) বেলন, “তাওবার উপাদান চারিট। িজ�ার মাধযেম কমা চাওয়া, ্রীর েথেক পাপ মুেছ েফলা, পনুরায় গনাহ না 

করার সংক� করা এবং অসৎ স� পিরতযাগ করা।” 

ফুজাইল (রঃ) বেলন, “এিট হেলা িনেজর গনাহেক এমন ভােব েচােখর সামেন রাখা, েযমন কের েকান বযিি তােক সারািদন 

েদখেত পায়।” (অথরাৎ সব সময় িনেজর গুােহর জনয লিিত থাকা) 

আন-নববী (রঃ) বেলন, “�িতিট পাপ েথেক তাওবা করা ফরজ। যিদ এিট মানেুুর অিধকার স�িকরত না হয় তেব এর ্তর 

িতনিট - পেুরাপিুরভােব গনাহ পিরতযাগ করা, আেকপ ও আনেু্াচনা েবাধ করা এবং পনুরায় গনাহ না করার সংক� করা। 

এই িতনিটর েকান একিট উপাদান না থাকেল তাওবা কবলু হেব না।” (িরয়াদস সািলহীন: ১৭) 

যিদ এিট েকান মানেুুর অিধকার স�িকরত হয় তেব অিতিরি চতুথর আেরকিট ্তর আেছ, অনয মানেুুর �াপয িফিরেয় েদয়া 

(যিদ তা অথর স�িকরত হয়) অথবা কমা চাওয়ার মাধযেম তার অিধকার ভে�র দায় েথেক িনেজেক মুি করা। 

সতুরাং েহ আ�াহর বা�ারা, আপনারা েদখেতই পােিন �েতযেকরই জীবনটােক ভালভােব কােজ লাগােনা উিচত, ে্ু 

িবচােরর িদনেক �রু করা উিচত। “যারা ি্কা �হন করেত চায় ও শকিরয়া আদায় করেত চায়, তােদর জনয আিম িদন ও 

রাতেক সৃি� কেরিছ পিরবতরন্ীলরেপ।” (সুরা আল-ফুরকান, আয়াত ৬২) 

হাসান (রঃ) এই আয়াত স�েকর বেলন, “েয রােত িনেজেক সংে্াধন করেত বযথর হেলা, তার জনয িদন আেস। আর েয িদেন 

িনেজেক সংে্াধন করেত বযথর হেলা, তার জনয রাত আেস।” িতিন আেরা বেলন, “এেককিট িদন মানুু েক োেক এবং বেল, 

‘েহ মানেুুরা! আিম একিট নতুন িদন। আজেকর িদেন যা করা হেব আিম তার �াকী।’” 
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ঈসা (আলাইিহস সালাম) বেলন, “িদন ও রাত হেলা স�েদর গদাম, িস�ুক। েখয়াল েরেখা তুিম তােত িক রাখেছা। রাত ও 

িদনেক সিঠকভােব কােজ লাগাও।” 

এই হেলা আ�িরক তাওবা স�েকর আেলমেদর বিবয। গভীরভােব ভাবনু, েদখুন তা কতটা কিঠন। েসিট অজরন করার েচ�া 

করন। 

 

তাওবা 

নীেচ িকছু মানেুুর ঘটনা ঊে�খ করা হেলা যারা আ�িরকভােব তাওবা কেরেছন এবং দিনয়া ও আিখরােত সফলতা অজরন 

কেরেছন: 

আব ুসাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) েথেক বিুরত হেয়েছ েয, রাসলূ�ুাহ (সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম) বেলেছন েয, “েতামােদর 

পবূরযেুগ একজন মানুু  িছল েয িনরা��ইিট খুন করেলা এবং তাওবা করেত চাইেলা। তাই েস ঐ এলাকার সবেচেয় ব  

আেলেমর কােছ েগেলা। তােক িজেেস করেলা তাওবা করার েকান সেুযাগ আেছ িকনা। েসই আেলম জবাব িদেলন, না েনই। 

েলাকিট তখন েসই আেলমেকও হতযা কের এক্ত পূু র করেলা। এরপর েলাকিট আেরকজন আেলেমর কােছ েগেল িতিন 

তােক বলেলন এই এলাকা েছে  অনয আেরকিট এলাকায় েযেত েযখােন মানুু  আ�াহর ইবাদত করেছ। েস তখন যা�া শর 

করেলা। িক� গ�েবয েপৗছঁার আেগ মাঝপেথ তার মৃতুয হয়। তখন রহমত আর গজেবর েফের্তারা তােক িনেয় িবতেকর 

জি েয় প েলন। রহমেতর েফের্তারা বলেলন, েস তাওবা কেরেছ এবং ঐ ্হেরর িদেক যা�া কেরেছ। গজেবর 

েফের্তারা বলেলন, েস তার সারা জীবেন েকান ভাল কাজ কেরিন। তখন মানেুুর েচহারায় একজন েফের্তা এেলন এবং 

তােদর বলেলন দই জায়গার দরু মাপেত। তারা মাপেলন। েদখা েগেলা েস তার বাি র চাইেত তার নতুন গ�েবযর িদেক 

অিধকতর িনকটবতরী। তখন রহমেতর েফর্তারা তার রহ িনেয় েগেলন।” (সহীহ বখুারী ও সহীহ মুসিলম) 

একই হাদীেসর আেরকিট বুরনায় আেছ, আ�াহ তার গ�েবযর িনকটবতরী জিমনেক আেদ্ িদেলন কােছ আসার জনয আর 

অনয অং্েক বলেলন দেূর সের যাওয়ার জনয। এরপর তারা েমেপ েদখেলন, েস িছল তার (নতুন) গ�েবযর িদেক এক হাত 

েব্ী এিগেয়। তােক মাফ কের েদয়া হেলা। 

ইমরান ইবেন হসাইন (রাঃ) েথেক বিুরত হেয়েছ েয, একবার জুহাইনা েগাে�র এক মিহলা রাসলূ�ুাহ (সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়া সা�াম) এর কােছ এেলা। েস িছল বযিভচােরর কারেু গভরবতী। েস বলেলা, “েহ আ�াহর রাসলূ! আিম এমন একিট পাপ 

কেরিছ যার জনয আমার উপর ইসলামী ্িরয়েতর হদ  (্াি�) �েযাজয। সতুরাং আপিন আমােক ্াি� িদন।” রাসূল 

(সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম) তার অিভভাবকেক বলেলন তার যৎ িনেত এবং বাাা �সব করার পর তােক িনেয় 

আসেত। তার অিভভাবক তাই করেলন। তখন রাসলূ (সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম) েসই মিহলার কাপ  ্ি কের 

বাঁধেলন এবং তার উপর হদ  কােয়ম করেলন। এরপর রাসলূ (সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম) েসই মিহলার জানাজা 

প েলন। 

হজরত ওমর (রাঃ) িজেেস করেলন, “আপিন একজন বযিভচারী মিহলার জানাজা প েছন?” 

রাসলূু�াহ (সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম) বলেলন, “তার তাওবা এত খািঁট িছল েয তা যিদ মিদনার সারুজন মানুেুর মােঝ 

ভাগ কের েদয়া হেতা, তবওু তা যেথ� হেতা। েস িনেজেক আ�াহর জনয সেপ িদেয়িছল। তুিম িক তার চাইেত উাম আর 

কাউেক পােব?” 

বরুাইদা ইবেন খুসাইব (রঃ) েথেক বিুরত হেয়েছ েয, মাইজ ইবেন মািলক (রাঃ) রাসলু (সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম) এর 

কােছ এেলন এবং বলেলন, “েহ আ�াহর রাসলূ! আিম িনেজর উপর যলুমু কেরিছ। আিম বযিভচার কেরিছ। আমােক (্াি� 

িদেয়) পিব� করন।” রাসলূ (সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম) তাঁেক �তযাখযান করেল িতিন পর পর িতন িদন এেলন। রাসলূ 

(সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম) একিট গতর খুে  তাঁেক েসখােন দাঁ ােত বলেলন। িতিন দাঁ ােল তাঁেক পাথর েমের হতযা 

করা হেলা। েলােকরা তাঁর স�েকর দই ধরেুর মতামত িদেত লাগেলা। একদেলর মেত, িতিন াংস হেয় েগেছন আর তার 

গনাহ তাঁর ভাল কাজগেলােক ন� কের িদেয়েছ। অনয দেলর মেত তাঁর চাইেত খাঁিট তাওবা আর কােরা হেত পাের না। 
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রাসলূু�াহ (সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম) বলেলন, “তারঁ তাওবা এেতাটাই খািঁট িছল েয তা যিদ েগাটা জািতর মােঝ ভাগ 

কের েদয়া হত তবওু তা তােদর জনয যেথ� হেতা।” 

সতুরাং, েহ আ�াহর বা�ারা! আপনারা েদখেতই পারেছন িকভােব খাঁিট তাওবা িব্াল পরু�ার িনেয় আেস। তাই সকাল 

স�যা আমােদর আ�াহর রহমত লােভর িদেক মেনােযাগী হওয়া উিচৎ।  

ে্েুর দিট ঘটনা স�েকর ইমাম ইবেন রজব (রঃ) বেলন, “একজন তাওবাকারী বা�াহ বারংবার আৎমািুেত েভােগ, কারু 

েস িনেজর গুােহর মমর বঝুেত পাের। েদখুন এই মানুু গেলা িক রকম অনেু্াচনায় ভেুগিছেলন েয িনেজেদর �িত অসে�াু 

�কা্ কের মৃতুযেক কবলু কের িনেয়িছেলন।” 

হযাঁ, তাঁরা জানেতন েয, ্াি� গনাহেক মুেছ েদয়। তাই তারা পরকােলর ্াি�র জনয অেপকা না কের দিনয়ােতই িনেজেদর 

শৃ কের িনেয়িছেলন। 

ইবনলু কাইিয়যম (রঃ) বেলন, “যিদ েতামরা তাওবাকারী বা�াহ েদখেত চাইেত তেব েদখেত েপেত আ�াহর বাুী ‘েতামরা 

আ�াহ তাআলার কােছ তাওবা কেরা, আ�িরক তাওবা’ শেন ে্ু রােত তার েচাখ আ�াহর কােছ কমা েচেয় েচেয় য়া�। 

েতামরা আেরা েদখেত েপেত তার খাওয়া-দাওয়া খুবই সামানয, েস ে্ােক ভারাতা�। তার ্রীর তমাগত েরাজা রাখার 

কারেু দবরল, পা দিট নামােজ দাঁি েয় দাঁি েয় য়া�। েস হেতা ্ারীিরক ও আধযািৎকভােব িনঃে্িুত।” 
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আ�িরক তাওবার উপকািরতা 

 

আ�িরকভােব তাওবা করার অেনক উপকািরতা আেছ। সলেফ সােলহীনরা েস স�েকর িব�ািরতভােব িলেখ েগেছন। ইমাম 

রাগীব ইসফাহানী (রঃ) িকছু �েয়াজনীয় উপকািরতার কথা উে�খ কেরেছন। েসগেলা হেলা: 

১। এিট ভলুগেলােক েঢেক েদয়। এিট মানেুুর অ�ের ্য়তােনর �েব্পথগেলােক িচি�ত কের। এিট তাওবাকারী 

বা�ােক খারাপ আমেলর বযাপাের আেরা েবি্ সতকর কের।  

২। তাওবাকারী বা�াহ হয় িব�ত ও ভীত। েস তার �ভরু দরবাের িবনীত ও ন� হেয় ধরনা েদয়। 

৩। তাওবাকারী বা�াহ জীবেনর ভাল ও ম� িদক স�েকর ধারুা পায়, েস জীবেনর িমি� ও েতঁেতা দই �াদই েপেয়েছ। 

এভােব েস অনয গনাহগারেদর �িত সহানভুিুত্ীল হেয় থােক, তােদরেক েছাট কের েদেখ না। 

ইমাম ইবনুল কাইিয়মও (রঃ) িকছু উপকােরর কথা আেলাচনা কেরেছন: 

১। আ�াহর েচােখ সবচাইেত মহৎ ও ি�য় ইবাদত হেলা তাওবা। িতিন তােদর ভালবােসন যারা তাওবা কের। েকননা 

িতিন তাঁর সিৃ�েক ভালবােসন। িতিন তােদর গুােহর মাধযেম পরীকা কেরন যােত কের তাওবার পর তােদর উপর 

তাঁর রহমত ও ভালবাসার বিৃ� বুরু  করেত পােরন। 

২। তাওবার এমন মযরাদা আেছ যা আর অনয েকান ইবাদেতর মেধয েনই। এ কারেুই বা�াহ তাওবা করেল আ�াহ েসই 

পিথেকর চাইেত েব্ী খু্ী হন েয মরভিুমেত তার হারােনা বাহন খঁুেজ েপেয়েছ। আ�াহর এই স�ি� তাওবাকারীর 

অ�ের গভীর �ভাব েফেল। আর তাই তাওবাকারী তার তাওবার মাধযেম আ�াহর সবেচেয় ি�য় বা�ােদর অ�ভরুি 

হেয় যান। 

৩। তাওবা মহান আ�াহর সামেন িবনয় ও অসহায়েুর অনভুিুত িনেয় আেস যা আর েকান ইবাদােতর মাধযেম সহেজ 

পাওয়া যায় না। 

৪। আ�াহ তাঁর বা�ােদর সব চাইেত িনকটবতরী হন যখন তারা ভ� হদেয় থােক। তাওবাকারী বা�াহ অেনক েবি্ 

ইবাদত কের। েকননা িব�ত েবাধ ও ্াি�র ভেয় তার হদয় ভারাতা� থােক। মুসা (আলাইিহস সালাম) আ�াহেক 

িজেেস কেরিছেলন েকাথায় তাঁেক পাওয়া যােব। আ�াহ উার িদেয়িছেলন, েসই সব েলােকর মােঝ যােদর অ�র 

তাঁর ভেয় ভারাতা�। এ কারেুই িতন ে�ুীর েলােকর েদায়া কবলু হয়, কারু তারা ভ� হদেয়র হয়। তারা হেলা 

গনাহগার, মুসািফর এবং েরাজাদার বযিি। 

৫। গনাহ েথেক তাওবা করা একজন বা�ার জনয অনয েয েকান ইবাদেতর চাইেত েবি্ উপকাির হেত পাের। এ 

কারেুই সলেফ সােলহীনরা বেলেছন, “কখেনা কখেনা একজন বা�াহ পাপ কের (এরপর িবনয়ী হেয় তাওবা কের) 

এবং জা�ােত �েব্ কের। আবার কখেনা কখেনা একজন বা�াহ েনক কাজ কের (এরপর অহংকারী হেয় যায়) এবং 

জাহা�ােম �েব্ কের। 

৬। আ�াহর বাুী: িক� যারা তাওবা কের, িব�াস ষাপন কের এবং সৎ কমর কের, আ�াহ তােদর গনাহেক ভােলা আমল 

�ারা পিরবতরন কের েদেবন। আ�াহ কমা্ীল, পরম দয়ালু। (সুরা আল-ফুরকান, আয়াত ৭০) 

যারা তাওবা কের, আ�াহর উপর ঈমান রােখ এবং েনক কাজ কের, তােদর জনয এটা অতয� আনে�র। 

ইবেন আ�াস (রাঃ) বেলন, এই আয়াত নািজল হবার পর রাসলূ (সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম) যতটা খু্ী হেয়িছেলন 

এতটা খুি্ হেত আিম রাসলূেক (সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম) আর কখেনা েদিখিন। “িতিন আপনােক পির�ার িবজয় দান 

কেরেছন” এই আয়াত নািজল হবার পেরও রাসলূ (সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম) অতয� খু্ী হেয়িছেলন। 

আ�াহ িকভােব পাপেক ভাল আমেল বদেল েদন এই বযাপাের আেলমেদর মােঝ মতপাথরকয আেছ। 
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ইবেন আ�াস (রাঃ) এবং তাঁর অনসুারীরা বেলন, আ�াহ ম� আমলেক ভাল আমেল রপা�র কের েদন। ি্রকেক ঈমােন, 

বযিভচারেক সৎচিরে�, িমথযাবাদীতােক সতযবাদীতায়, অিব��তােক িব��তায় পিরবতরন কের েদন। 

সাইদ ইবেন মুসাইিয়যব (রঃ) বেলন, আ�াহ িকয়ামেতর িদন তাওবাকারীর খারাপ কাজেক ভাল কােজ বদেল িদেবন। তাওবা 

িনেজই একিট েনক কাজ। তাই গনাহগার তার পাপেক ভাল কােজ রপা�র কের। 

ে্খ ্াখমী র�ািক (রঃ) বেলন, তাওবা হেলা �েতযক গনাহ েথেক আ�াহর িদেক িফের আসা। আ�াহ বেলন “িতিন পাপ 

কমাকারী ও তাওবা কবলুকারী।”  (সুরা আল-মুিমন, আয়াত ৩) 

আ�াহ বা�ার িদেক তাঁর িব্াল রহমত িনেয় এিগেয় আেসন, “আিম অতয� কমা্ীল, দয়ালু।” (সুরা আল-িহজর, আয়াত 

৪৯) 

তাওবা েনক আমল বা ায়। আর (তাওবািবহীন) পাপ ইবাদত েথেক দেূর েঠেল েদয়। বলা হেয় থােক, তমাগত পাপ মানেুুর 

অ�রেক ্ি ও কলিুুত কের েদয়। এমন িক, এিট মানুু েক কুফরী (আ�াহেক অ�ীকার) করার িদেক (নাউযিুব�াহ) িকংবা 

অনয েকান ব  গুােহর িদেক িনেয় যায়। িনেজর কৃতকেমরর জনয তী� অনেু্াচনা ও আ�াহর কােছ কমা চাওয়া ছা া 

গনাহগােরর আর েকান অবল�ন েনই। 

বলা হেয় থােক, যিদ েকান মানুু  তাহািুেদ (রােতর নামােজ) না দাঁ ােত পাের তেব বঝুেত হেব পাপ এবং ভলু �িট তার 

উপর েচেপ বেসেছ। সতুরাং তাওবা হেলা অ�র েথেক অনেু্াচনা করা, গনাহ েথেক িনেজেক িবরত রাখা, মনেক আনগুেতযর 

�ি্কু েদয়া এবং আর কখেনা গনাহ না করার দঢ়ৃ সংক� করা। 

তাওবাকারীর িতনিট িজিনস মেন রাখা উিচত: 

১। গনােহর তী� অনেু্াচনা। 

২। গুােহর কারেু ভয়াবহ আযাব। 

৩। এগেলার িবপরীেত বা�ার অসহায়ু। 

যারা েরােদর তাপ িকংবা িপপ ার কাম  সহয করেত পাের না, তারা িক কের জাহা�ােমর আগন, েলাহার হাতুি  িদেয় 

েফের্তােদর আঘাত, উেটর মত ব  সােপর কাম  িকংবা গাধার মত আকােরর িবিরু দং্ন সহয করেব? আমরা আ�াহর 

কােছ তাঁর েতাধ ও ্াি� েথেক কমা চাই। যারা এই িবুয়গেলা �রেু রাখেব তােদর পেকই েকবল আ�িরক তাওবা করা 

স�ব। আ�াহ তাঁর অসীম রহমেত তার জনয তা সহজ কের িদেবন। 
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তাওবার সময় 

 

আ�াহ তাওবার সময় িনধরারু কের িদেয়েছন। িতিন বেলন, “অব্যই আ�াহ তােদর তাওবা কবলু করেবন, যারা ভুল ব্তঃ 

ম� কাজ কের, অতঃপর অনিতিবলে� তাওবা কের। এরাই হেলা েসই সব েলাক যােদরেক আ�াহ কমা কের েদন। আ�াহ 

মহাোনী, সবজা�া।” (সুরা আন-িনসা, আয়াত ১৭) 

মুজািহদ (রঃ) বেলন, “েজেন বা না েজেন েয বযিিই গনাহ কের, গনাহ তযাগ করার আগ পযর� েস মুখর থােক।” 

ইবেন আ�াস (রাঃ) বেলন, “তার গনাহ তার অেতার অং্।”  

হাসান বসরী (রঃ) বেলন,  “‘..অনিতিবলে� তাওবা কের..’ মােন হেলা মৃতুযর আেগই।” 

ইবেন আ�াস (রাঃ) বেলন, “এর মােন হেলা অসষুতার আেগ।” 

ইবেন রজব (রঃ) বেলন, “অিধকাং্ আেলমেদর মেত ‘অনিতিবলে�’ মােন হেলা মৃতুযর আেগ, েকননা মৃতুয খুব িনকেট এবং 

�ত হেয় থােক।” 

এই আয়াত েথেক এটা পির�ার, আ�াহ ্রীের �াু থাকা পযর� তাওবা কবলু কেরন। আে�ুাহ ইবেন ওমর (রাঃ) বেলন, 

“রাসলূ�ুাহ (সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম) বেলেছন, ‘মৃতুয ্যযায় উপনীত হবার আগ পযর� আ�াহ বা�ার তাওবা কবলু 

কেরন।’” 

এ কারেুই ইবেন রজব (রঃ) বেলন, “এই আয়ােতর িনেদর্ না হেলা এই েয অসুষ হবার আেগই গনাহগােরর তাওবা করা 

উিচৎ, যােত েস আল-েকারআেনর িনেদরি্ত পেথ ভলুগেলােক েনক আমল �ারা ে্াধরােত পাের।”  

তদপির, সষু অবষায় তাওবা করা হেলা সষু েদেহ দান করার নযায় (েযখােন অি�ম মুহেতরর দাবী বা চাপ �েয়াগ করা হয় 

না)। মৃতুয্যযায় তাওবা করা হেলা মৃতুয্যযায় দান করার নযায় যখন আর েকান উপায় থােক না। দেটা অবষা (সষুাবষা ও 

মৃতুযকালীন সময়) কখেনা এক হেত পাের না।  

আলী (রাঃ) বেলন, “বা�ােক িনঃ�াস েদয়া হেয়েছ যােত মালাকুল মাওত (মৃতুযর েফের্তা) চেল আসার আগ পযর� তাওবা 

করেত পাের। মালাকুল মাওত চেল এেল আর েকান সময় েদয়া হয় না, তাওবাও কবলু করা হয় না।” 

ইবেন ওমর (রাঃ) বেলন, “মালাকুল মাওত চেল আসার আগ পযর� তাওবা করার সেুযাগ থােক।” 

েহ আ�াহর বা�ারা, একজন মানুু  দিনয়ার �িত আসি থাকেল েস তার জীবেনর অৈবধ আরাম-আেয়্ ও েভাগ-িবলাস 

েথেক িনেজেক দেূর রােখ না। আর ্য়তান মৃতুয চেল আসার আগ পযর� তােক তাওবা েথেক দেূর সিরেয় রােখ, গি মিস 

করায়। যখন মৃতুযযযুা এেস পে  তখন েস অনেু্াচনা কের, িনেজর িবলে�র জনয আেকপ কের। েস আবার জীবন িফের 

েপেত চায় তাওবা ও েনক আমল করার জনয। িক� তখন এগেলা েকান কােজ আেস না। আ�াহ আমােদর এই অবষা স�েকর 

সতকর কেরেছন। 

“েতামরা েতামােদর পালনকতরার অিভমুখী হও এবং তারঁ আোবহ হও েতামােদর কােছ আযাব আসার পূেবর। এরপর েতামােদর 

সাহাযয করা হেব না। েতামােদর �িত অবতীুর উাম িবুেয়র অনুসরু কেরা েতামােদর কােছ আযাব আসার আেগই। যােত 

েকউ না বেল, আিম আ�াহর �িত কতরেবয অবেহলা কেরিছ। আর আিম িছলাম ঠা�া-িব�পকারীেদর অ�ভুরি। অথবা যােত না 

বেল, আ�াহ যিদ আমােক পথ �দ র্ন করেতন তেব আিম অব্যই পরেহযগারেদর একজন হতাম। আযাব �তযক করার সময় 

যােত না বেল, যিদ েকানরেপ একবার িফের েযেত পাির, তেব আিম সৎকমরপরায়ু হেয় যােবা।” (সুরা আয-যুমার, আয়াত 

৫৪-৫৮) 
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আ�াহ আেরা বেলন, “যখন তােদর কােরা কােছ মৃতুয আেস তখন েস বেল, েহ আমােদর পালনকতরা! আমােক পুনরায় 

(দিনয়ােত) ে�রু করন যােত আিম সৎকমর করেত পাির, যা আিম কিরিন। কখনই নয়, এ েতা তার একিট কথার কথা মা�। 

তােদর সামেন পদরা আেছ পুনররান িদবস পযর�।” (সুরা আল-মুিমনূন, আয়াত ৯৯-১০০)  

“তােদর ও তােদর বাসনার মােঝ অ�রাল হেয় আেছ।” (সুরা সাবা, আয়াত ৫৪) 

ওমর ইবেন আেলু আিযয (রঃ) বেলন, “যখন তারা (মৃতুযর সময়) তাওবা করেত চাইেব তখন (তাওবা ও তােদর মােঝ) 

একিট পদরা টািনেয় েদয়া হেব।” 

হাসান (রঃ) বেলন, “েহ আ�াহর বা�ারা! আ�াহেক ভয় কেরা। দিট িজিনস েযন একই সময় েতামার কােছ এেস না পে  - 

মৃতুয যযনা এবং জীবন হারােনার েবদনা।” 

ইবেন সা�াক (রঃ) বেলন, যখন তুিম (দিনয়ার) ফুিতর ও েঘােরর মােঝ থােকা তখন মৃতুয আসার আেগ মৃতুযযযনা ও ক�েক 

ভয় কেরা। েকউ জােননা তুিম িক েদখেব আর িকেসর স�খুীন হেব। 

ইয়াহইয়া ইবেন মুয়াজ (রঃ) বেলন, “দিনয়া হেলা ্য়তােনর মদ। েয বযিি এেত আসি হেয় যায়, মৃতুয এেল েস তার হ্ 

িফের পায় আর অনযানয অভাগােদর সােথ আফেসাস করেত থােক।”  

ইবেন রজব (রঃ) বেলন, “মৃত বযিিরা েসই সমেয়র কথা েভেব আেকপ করেত থােক েয সময়টায় তারা েকান তাওবাও 

কেরিন, েনক আমলও কেরিন।” 

ওমর ইবেন আেলু আিযয (রঃ) বেলন, “েসই বযািি অব্যই কিত�ষ হেয়েছ েয (তাওবা করেত বযথর হওয়ার ফেল) 

আ�াহর রহমত েথেক েবিরেয় িগেয়েছ। এভােব েস আসমান ও জমীেনর সমান �্� জা�াত েথেক িনেজেক বি�ত করেলা। 

েস িচরষায়ী েনয়ামেতর িবিনমেয় কিুেকর েভাগ-িবলাস, িবপলু পিরমাু েনয়ামেতর িবিনমেয় তুি পিরমাু িকেন িনল।” 

ইবেন জাওযী (রঃ) বেলন, “অিভন�ন তােক েয তাওবার �ারা িনেজর গনাহগেলােক মুেছ েফলেলা, আ�াহর কােছ িফের 

যাবার আেগ িনেজর ভলুগেলােক সংে্াধন কের িনেলা এবং অস�ব হেয় উঠার আেগ স�বপর িজিনেসর িপছেন ছুটেলা।” 

(তাবিসরাহ: ১/২৬) 

িতিন (রঃ) আেরা বেলন, “তুিম িক এমন কাউেক েদেখছ েয দিনয়ার েচারাবািলেত আটেক যায়িন? এমন কাউেক িক েদেখছ 

েয অসষু হয়িন? এমন জীবন িক েদেখছ মৃতুয এেস যােক ে্ু কের েদয়িন? এই পিৃথবী েধাঁকা েদয়, েঠিকেয় রােখ। এখােন 

আন� মে�র িদেক িনেয় যায়। েয দিনয়ার েমােহ আকৃ� হয়, দিনয়া তােক াংস কের। যারা এর েথেক লাভ েপেত চায়, 

দিনয়া তােদর কিত কের। দিনয়া �তযা্ী যারা উ�াস কের, এিট একিদন তােদর কাঁদােব। তারা একিদন (মৃতুযর আেগ) 

আফেসাস করেব তােদর পদ�লেনর জনয, েয সময় তারা দিনয়ােক পাওয়ার জনয কত ক� কেরিছল। ভয়, আতংক ও 

আ্ংকা তােদর কাব ুকের েফলেব। তারা অ�ত একিট ঘ�া হেলও েবেঁচ থাকেত চাইেব।” 

হাসান বসরী (রঃ) বেলন, “েহ আদম স�ােনরা তাওবা করার চাইেত পাপ বজরন করা অেনক সহজ।” 
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তাওবা কবুল হওয়া বা না হওয়ার লকু 

 

ি�য় মুসিলম ভাই ও েবােনরা, ইমাম ইবনলু কাইিয়যম (রঃ) তাওবা কবলু হওয়া বা না হওয়ার অেনকগেলা লকেুর কথা 

উে�খ কেরেছন। ত�েধয কেয়কিট িন�রপ: 

তাওবা কবলু হওয়ার লকু: 

১। বা�ােক তাওবার পর আেগর চাইেত ভাল হেত হেব। এর মােন হেলা, তাওবাকারী বযিির েদখা উিচত তার েনক 

আমল েবে েছ িক না এবং বদ আমল বা গুােহর পিরমান কেমেছ িক না। 

২। মেন সবসময় আ�াহর ভয় থাকা উিচৎ। আ�াহর রাগ স�েকর েস িনি�� হেব না। 

৩। তােক সব সময় ভয় ও অনেু্াচনা সহ সতকর থাকেত হেব। 

৪। তােক আেরা েব্ী িবনয়ী হেত হেব। িনেজেক তুি ও অধম মেন কের আ�াহর কােছ িবনীত ভােব েদায়া করেত হেব, 

‘েহ আ�াহ! আপনার ইিেতর নােম িনেজেক তুি োন কের বলিছ, আপিন আমার উপর রহমত করন। আপনার 

্িিমাা ও আমার দবরলতা, আপনার িবা আর আমার দািরিয �রন কের আপনার কােছ চাইিছ। আপনার সামেন 

এই অপরাধী মাথা নত করিছ। আিম ছা াও আপনার আেরা অেনক বা�াহ আেছ। িক� আমার রব, আমার �ভেুতা 

েকবলই আপিন। আপিন ছা া আমার যাওয়ার েকান জায়গা েনই, েনই েকান আ�য়। আিম আপনার কােছ িনঃ� 

িভকুেকর মত হাত েপেতিছ। আিম কাকুিত িমনিত করিছ েযমন কের একজন দীন-হীন অসহায় মানুু  কাকুিত িমনিত 

কের। আিম একজন ভয়াতর ও দদর্ া�ষ বা�ার মত চাইিছ। আিম তার মত কের আপনার কােছ কামনা করিছ 

েযভােব েকান বযিি িনেজেক আপনার কােছ সেঁপ েদয়, েযমন কের েকউ আপনার জনয িনেজর মান মযরাদা তযাগ 

কের। আিম আপনার কােছ চাই েসই বা�ার মেতা েয কা�াকািট কের আপনার কােছ িনেজেক সমপরু কেরেছ।’  

এগেলা হেলা তাওবা কবলু হওয়ার লকু। 

 

তাওবা কবলু না হওয়ার লকু: 

১। তাওবাকারীর সংে্াধেন দবরলতা। পাপ কােজর আন� তার মেন পে  যায় এবং তার মন তােত েেুব যায়। 

২। তাওবাকারী িনেজর তাওবা কবলু হবার িবুেয় এেতাটাই িনি�ত হেয় যায় েয েস মেন কের তার গনাহ মাফ কের 

েদয়া হেয়েছ। 

৩। েচােখ পািন আেস না, গুােহর ্াি�র কথা ভুেল যায়, মন ্ি হেয় যায়। 

৪। তাওবাকারী িনেজর েনক আমল বা ােনার েকান েচ�া কের না। 

আমােদর মেন রাখা উিচৎ েয, আমােদর সবসময় ভলু হয়, আমরা িনয়িমত গনাহ কির। তাই িনয়িমত তাওবার মাধযেম 

আমােদর এ েথেক িনেজেদরেক মুি রাখা উিচৎ, েযমন কের েনাংরা েকান গেতর পে  েগেল েকান মানুু  েসখান েথেক উেঠ 

িনেজেক ধেুয় পির�ার কের েনয়। রাসলূু�াহ (সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম) বেলেছন, ‘যিদ েতামরা অপরাধ না কেরা তেব 

আ�াহ েসই সব মানুুেদরেক েতামােদর ষলািভিুি করেবন, যারা পাপ কের এবং আ�াহর কােছ আ�িরকভােব কমা চায়। 

তখন আ�াহ তােদর কমা কের েদন।” 

ইবেন রজব (রঃ) এই হাদীেসর বযখযায় বেলন, “মােঝ মােঝ মানুু েক ভিুলেয় েদয়ার িপছেন আ�াহর িকছু কারু আেছ। েসিট 

হেলা, এেত কের তারা িনেজেদর তুি, েছাট মেন কের এবং অযািচত গবর অহংকার পিরতযাগ কের। গবরভের ইবাদত করার 

চাইেত এটা আ�াহর কােছ েব্ী ি�য়।” 
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হাসান বসরী (রঃ) বেলন, “মােঝ মােঝ বা�াহ এমন অপরাধ কের যা েস কখেনাই েভােল না। তখন এর মািন েথেক েস 

অেনক েব্ী ভীত থােক যতকু না জা�ােত �েব্ কের।” 

গনােহর অ�িনরিহত সুফল: 

ইবনলু কাইিয়যম (রঃ) গনােহর অ�িনরিহত েব্ িকছু সফুেলর কথা উে�খ কেরেছন। তার িলিখত বই ‘মাদািরজুল সািলিকন’ 

(১/২৩৫) ও ‘িমফতাহ দাির সাদাহ’ (২/১৮৪) েথেক িকছু উৃৃিত িনেচ েদয়া হেলা: 

১। বা�াহ আ�াহর অপিরসীম ্িিমাার কথা মেন করেব এটা েবাঝার জনয েয, তার পাপ আ�াহর হকুেমই হেয়েছ। 

২। বা�াহ বঝুেত পারেব েয একমা� আ�াহই িনখঁুত ও �িটমুি। আর েস িনতা�ই পরমুখােপকী ও দবরল সিৃ�। 

৩। বা�াহ আ�াহর কােছ কৃতে থাকেব েয িতিন তার েদাু েগাপন েরেখেছন, �কা্ কেরনিন। অথচ িতিন সবরি�া ও 

অসীম ্িির অিধকারী। এটা তাঁর মহানভুবতা ও উদারতার �মাু। 

৪। বা�াহ তার তাওবা ও ওযর কবলু করায় আ�াহর মহু ও অসীম ৈধযর্ ীলতা অনধুাবন করেত পারেব। িতিন তাঁর 

নযায়িবচােরর আেলােক বা�াহ ও তার গুােহর িবচার করেত পারেতন। আর েসটা হত অতয� মমরাি�ক। 

৫। বা�াহ তার েনক আমেলর েকে� আ�াহর সাহাযয ও িনরাপাা অনভুব করেব। আেলমরা তাওফীেকর লােভর (অথরাৎ 

েকবলমা� আ�াহই কােরা েনক িনয়যতেক েনক আমেল পিরুত করেত পােরন) উপর খুব েব্ী েজার িদেয়েছন। এ 

জনয বা�াহ সকল কােজ আ�াহর উপর িনভরর করেব, িনেজর ্িি সামেথরযর উপর নয়। 

৬। বা�ার জানা উিচৎ আ�াহ তার িবরেৃ তাঁর �মাু স�� কেরেছন, বা�াহ বলেতও পারেব না েকন বা িকভােব তা 

হেয়েছ। েস যা কের থােক তা আ�াহর মাধযেমই কের থােক। আ�াহ তার েব্ীরভাগ গনাহই উে�খ না কের মাফ 

কের েদন। 

৭। যখন বা�াহ এই িবুয়গেলা বঝুেত পারেব, তখন তার ্�েদর িবরেৃ েস �ত �িতে্াধ পরায়ু হেব না। েস 

আ�াহর দ�ৃা� অনসুরু কের অনযেদর �িটগেলা মাফ কের েদেব ও তােদর �িত দয়াল ুহেব, েযমন কের আ�াহ 

তার এতসব অপরাধ থাকা সেুও তার �িত দয়াল ুও কমা্ীল। 

৮। যখন বা�াহ তার িনেজর দবরলতা ও আ�াহর মহানভুবতা েখয়াল করেব, তখন তার কােছ আ�াহর সম� উদারতাই 

হেয় উঠেব মহান। শধমুা� এই উপকািরতাই সম� স�েদর চাইেতও যেথ� হেব। 

৯। বা�াহ অেনযর েদাু�িট অেেুেুর চাইেত িনেজর ভলু-�াি�, গনাহ ে্াধরােনা িনেয় েবি্ িচি�ত থাকেব।  

 

সবুহানা�াহ! এই যিদ হয় গনাহ করার পের উপকািরতা, তেব েনক আমেলর উপকািরতা না জািন কত হেব! 
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তাওবাকারীেদর ে�ুীিবভাগ 

 

তাওবাকারীেদর মুলত দইিট ে�ুীিবভাগ আেছ। এক পক হেলা যারা আ�িরকতার সােথ তাওবা কের, অনয পক হেলা যারা 

আ�িরকতা িনেয় কের না। �েতযেকরই িবেবচনা করা উিচৎ তার অবষান েকান ে�ুীেত। 

সংকে�র উপর িভিা কের ইমাম গাযালী (রঃ) তাওবাকারীেদর কেয়কিট ভােগ ভাগ কেরেছন। তার সারসংেকপ িন�রপ: 

 

১ম ে�ুীঃ 

েয বযিি তার তাওবার উপর মৃতুযর আগ পযর� দঢ়ৃ থােক, তার গুােহর �লন ঘটায় না এবং েযসব েকে� েকান মানেুুর 

িনয়যু থােক না এমন সব েক� ছা া অনযানয েকে� সেচতনভােব ঐ গনাহ করার ইিা েপাুু কের না। এটা হেলা 

ধারাবািহক ও িনয়িমত তাওবা। যারা এিট করেত পাের তারা েসই সব মানেুুর অ�ভরুি যারা েনক আমেলর িপছেন েছােট। 

এই তাওবােক বেল আ�িরক ও খাঁিট তাওবা আর তাওবাকারীর হদয়েক বেল �্া� আৎা।  

“েহ �্া� আৎা, তুিম েতামার পালনকতরার িনকট স�� ও সে�াুভাজন হেয় িফের যাও। অতঃপর আমার েনক বা�ােদর 

অ�ভুরি হেয় যাও। এবং আমার জা�ােত �েব্ কেরা।” (সুরা আল-ফজর, আয়াত ৩০) 

 

২য় ে�ুীঃ 

এমন তাওবাকারী েয তার তাওবার েকে� আ�িরক এবং কবীরা গনাহ েথেক েবঁেচ থােক। িক� মােঝ মােঝ অিনিা থাকা 

সেুও পিরিষিতর কারেু গুােহর মেধয জি েয় পে । যখিন েস গনাহ কের, তখিন িনেজর মনেক িতর�ার কের, ভেুলর জনয 

দ� হয়। এিট হেলা িতর�ারকারী বা সমােলাচক আৎা, েকননা এিট সব সময় িনেজেক ভেুলর জনয িতর�ার কের। এই 

ধরেুর তাওবাকারী আ�াহর কাছ েথেক খুি্র খবর েপেয়েছ। 

“যারা ব  ব  গনাহ ও অ�ীল কাজ েথেক িবরত থােক, েছাট খাট অপরাধ করেলও িন�য় আপনার পালনকতরার কমা সুদর 

িব�ৃত” (সরুা আন-নাজম, আয়াত ৩২) 

অিধকাং্ আেলেমর মেত সগীরা গনাহ হেলা হারাম িজিনেসর িদেক তাকােনার মত। 

 

৩য় ে�ুীঃ 

এমন বা�াহ েয তাওবা কের এবং তদানসুাের িনয়িমত কাজ কের, তেব মােঝ মােঝ তী� আেবগ বা লালসার ব্বতরী হেয় 

গনাহ কের বেস। িক� েস জীবেনর অনযানয েকে� আনগুতয বজায় রােখ এবং েমােটর উপর গনাহ েথেক দেূর থােক। েস 

সাবরকিুক তাওবার মাধযেম িনেজর আৎার যৎ েনয়। এই আৎা তার কােজর জনয দায়ী এবং এজনয তােক জবাবিদিহ করেত 

হেব। “আ্া করা যায় আ�াহ তােদর উপর কমা্ীল হেবন।” (সুরা আত-তাওবা, আয়াত ১০২) 

আ্ংকা আেছ, এই বযিি হয়েতা তাওবা করার আেগ মারা যােব। তাই তার এ বযাপাের সতকর থাকা উিচৎ এবং তার তাওবার 

উপের অটল থাকা উিচৎ। 
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৪থর ে�ুীঃ 

এমন বযিি েয একবার তাওবা কের িক� আসিির কারেু পনুরায় গুােহর মােঝ জি েয় পে । িক� এরপর তার জনয 

অনেু্াচনাও েবাধ কের না, তাওবাও কের না। এ বযিি েসই সব েলােকর অ�ভরুি যারা গুােহর িভতের েেুব থােক। তােদর 

অ�র িনয়িমত তােদরেক গুােহর িদেক েটেন িনেয় যায়। এভােব তােদর মৃতুয কিঠন েকান পিরুিত িনেয় আসেত পাের।  

যিদ েস তাওিহেদর উপর মারা যায়, তেব হয়েতা েদাযেখর আজাব েভাগ করার পর তােক মুিি েদয়া হেত পাের। এমন িক 

অজানা েকান কারেু তােক স�ূু র মাফও কের েদয়া হেত পাের। িক� এমন কমার উপর আ্া কের বেস থাকা েমােটও 

েযৗিিক নয়। 

িকছু েলাক আেছ যারা বেল আ�াহর কমা ও দয়া অসীম। যিদ েকউ এেদর বেল, “আ�াহ যিদ এত মহান ও উদার হেয় 

থােকন তেব েকন েতামরা িনেজেদর ঘের বেস থােকা না এবং আ�াহর জনয অেপকা কেরা না েয িতিন েতামােদর ভরন 

েপাুেুর বযবষা কের িদেবন?” তারা তখন মুখ িফিরেয় বেল, “ভরন েপাুু শধু উপাজরেনর মাধযেমই পাওয়া যায়”। তােদর 

দািবর �িতউাের একই ভােব এই কথাই বলা উিচত “মুিি িমলেত পাের তাকওয়ার মাধযেম, েকবল মা� আ�াহর রহমেতর 

উপর ভরসা কের থাকার মাধযেম নয়। 

সতুরাং েহ আ�াহর বা�ারা, েভেব েদখুন আপিন েকান ে�ুীর অ�ভরুি। আ�াহ বেলন, “অতঃপর আিম আমার বা�ােদর 

মােঝ মেনানীতেদরেক িকতাব দান কেরিছ। তােদর েকউ িনেজেদর �িত যুলুমকারী, েকউ মধযপ�া অবল�নকারী আবার তােদর 

েকউ েকউ কলযােুর পেথ অ�গামী। এটাই মহান আ�াহর অনু�হ।” (সুরা আল-ফািতর, আয়াত ৩২) 

ইমাম কুরতুবী (রঃ) এই আয়ােতর একিট বযাখযােক সমথরন কেরেছন, “যারা েছাট গনাহ কের তারা যােলম। যারা দিনয়া ও 

আেখরােতর �াপয িমিটেয় েদয় তারা মধযপ�ী। আর যারা ভাল কােজর িপছেন েদৗঁ ায় তারা সব চাইেত এিগেয়।” 

তাই আমােদর িদেন রােত সবরাবষায় তাওবা করা উিচৎ, যােত আমরা যােলমেদর অ�ভরুি হেয় না পি । “যারা এেহন কাজ 

েথেক তাওবা কের না তারাই যােলম।” (সুরা আল-হজুরাত, আয়াত ১১) 

মুজািহদ (রঃ) বেলন, “যারা সকাল স�যা তাওবা কের না তারাই যােলম।” 

আমােদর সলেফ সােলহীনেদর চির� এমন িছল েয তারা আ�াহর কমা পাওয়ার উপর িনভরর করেতন, যিদও তারা িন ার 

সােথ আ�াহর ইবাদত করেতন। তারা িনেজেদর কােজর উপর িনভরর করেতন না। 

একজন ইবাদতকারী এত েব্ী ইবাদত করেতন েয তার বেুকর পাঁজর েদখা েযত। একজন তােক বলেলা, “আ�াহর দয়া 

অসীম।” িতিন উার িদেলন, “িঠক বেলেছন, যিদ তাঁর দয়া অসীম না হেতা তেব আমােদরেক আমােদর ইবাদেতর জনয 

াংস কের িদেতন, গুােহর কথা েতা বাদই িদলাম।” 

হজাইফা ইবেন কাতাদা (রঃ) বেলন, “যিদ েকউ আমােক কসম কের বেল, আ�াহর ্পথ! আপনার আমল েতা িকয়ামত 

িদবেস অিব�াসীেদর মেতা।” আিম তােক বলতাম তার ্পথ সিঠক, তােক এর জনয কাফফারা িদেত হেব না। 

সলেফ সােলহীনরা তােদর আমল স�েকর কখনই উাা্া েপাুু করেতন না, তারা যতই আ�াহর ইবাদত করন না েকন। 

রাসলূু�াহ (সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম) সারারাত েজেগ নামাজ প েতন, অেনক সময় তাঁর পা গেলা ফুেল েযেতা। যখন 

তােক িজেেস করা হেলা আ�াহ তাঁর পবুরাপর সব গনাহ মাফ কের েদয়ার পরও েকন িতিন এইরপ কেরন, িতিন বলেতন, 

“আিম িক শকিরয়া আদায়কারী বা�াহ হেবা না?” 

আেরু রাহমান ইবেন হামরাজ আল হারাজ (রঃ) বেলন, “েতামার িনেজর েভতেরর সব খারাপ িদকগেলা খঁুেজ েদখ। 

�েতযকেক তার িনেজর �রেপ পনুরিিবীত করা হেব। যার িভতের সব ধরেুর পাপ আেছ তােক সব ধরেুর েলােকর সােথ 

রাখা হেব।” তারপর িতিন িনেজর সমােলাচনা কের বেলন, “একজন েঘাুক আগামী িদন েঘাুনা করেব ‘অমুক অমুক 

গনাহগার েলােকরা, দাঁ াও!’ সুতরাং েহ আরাজ তুিমও দাঁ ােব তােদর সােথ। তখন আেরকিট েঘাুনা েদয়া হেব ‘অমুক 

অমুক গনাহগার েলােকরা, দাঁ াও!’ সতুরাং আবার েহ আরাজ তুিম তােদর সােথ দাঁ ােব। আিম েদখেত পািি এভােব তুিম 

সব দেলর সােথই দাঁ ােব।” 
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তাওবার িকছু িনয়ম 

 

তাওবার িকছু গরুপূু র িনয়ম আেছ। আমরা অতয� �াসংিগক িকছু িনয়ম উে�খ করেবা ইন্াআ�াহ। 

ইবনলু কাইিয়যম (রঃ) বেলন, 

১। তাওবা করেত গি মিস না করা।  

গনাহ করার সােথ সােথ তাওবা করা ফরজ। যিদ েকউ তাওবা করেত েদির কের তেব েস তার জনয দায়ী হেব। যিদ েস পের 

তাওবা কের, তেব তাওবা করেত েদির করার জনয আলাদা কের তাওবা করেত হেব। 

২। একিট গনাহ েথেক তাওবা করা, অনযিট েথেক নয় – এমন েযন না হয়।  

একিট গনাহ েথেক তাওবা সিঠক ও খাঁিট হেব না, যিদ েদখা যায় একই রকম আেরকিট গুােহ েস িলশ। িক� যিদ, েয গনাহ 

েথেক তাওবা করা হেি, অনয গনাহিট একই রকেমর না হয় তাহেল তার তাওবা সিঠক ও খাঁিট বেল ধরা হেব। 

উদাহরু�রপ, যিদ েকউ মদ েথেক তাওবা না কের সদু খাওয়া েথেক তাওবা কের, তাহেল তার সদু সংতা� তাওবা সিঠক 

ধরা হেব। িক� েকউ যিদ হাি্্ (এক ধরেনর মাদক) �হু েথেক তাওবা কের িক� মদ পান চািলেয় যায়, তাহেল তার এই 

তাওবা সিঠক হেব না। েযমন েকান বযিি এক মিহলার সােথ বযিভচার েথেক তাওবা করেলা, অনয মিহলার সােথ বযিভচার 

েথেক করেলা না। তাহেল বা�েব এিট েকান তাওবাই হেলা না। 

৩। তাওবাকৃত গুােহর িদেক িফের না যাওয়া। 

েকউ েকউ বেলন তাওবা কবেুলর পবূর্ তর হেলা েযই গনাহ েথেক তাওবা করা হেি তা আর না করা। িক� েব্ীরভাগ  

আেলমরা বেলন যিদ েকান বা�াহ িনেজেক গনাহ েথেক দেূর রােখ, অনেু্াচনা কের, েসই গুােহর পনুরাবিৃা না করার 

সংক� কের তাহেল তাওবা ৈবধ এবং ইন্াআ�াহ তা কবলু করা হেব। আবার গুােহর িদেক িফের আসেলও তার আেগর 

তাওবা অৈবধ হেব না, যিদও তােক পনুরায় তাওবা করেত হেব। 

্াইখ র�ািক (রঃ) বেলন,  

৪। “আিম তাওবা কিরিন কারু আিম জানতাম আিম আবার গুােহর িদেক িফের যাব” এমন ধারুা হেলা ্য়তােনর 

�েরাচুা। েকউ জােন না তার মৃতুয কখন হেব। তাওবার আেগও েকউ মারা েযেত পাের। বা�ার কাজ হেলা তাওবা করা। 

আ�াহ তাঁর অসীম রহমেত তােক হয়েতা গনাহ তযাগ করার দঢ়ৃতা দান করেবন। যিদ েকউ আবার গনাহ কেরও বেস, তবুও 

অ�ত েস �েচ�া চািলেয়িছল এবং তাওবার মাধযেম পেূবরর গনাহ েথেক িনেজর অপিব�তা মুেছ েফেলিছল। তাওবাকারী সব 

সময় েকান না েকান উপকািরতা পায়। যিদ আ�াহ তার গনাহ মাফ কেরন, তাহেল েবাঝা যােব িতিন তােক খুবই পছ� 

কেরন।  

“িন�য় আ�াহ তাওবাকারী এবং অপিব�তা েথেক যারা েবেঁচ থােক তােদর খুবই পছ� কেরন।” (সুরা আল-বাকারা, আয়াত 

২২২) 

আমােদর জনয উাম দ�ৃা� হেলা আিদ িপতা আদম (আঃ), িযিন জা�ােত একিটমা� ভলু করার পেরও িনয়িমত েব্ী েব্ী 

তাওবা কেরেছন। আমরা অসংখয ভলু �াি� কির, গনাহ কির। আমােদর উিচৎ িনয়িমত তাওবা কের যাওয়া এবং আ�াহর 

উপর আষা না হারােনা। 

৫। তাওবার পর করুীয়। 

তাওবার পর একজন মানেুুর আেরা েব্ী িবনয়ী ও আ�াহর ভেয় ভীত থাকা উিচত। তার আৎিব�াসী হওয়া উিচৎ নয়। 

আ�াহ তার তাওবা কবলু কের িদেয়েছন এমন ধারুাও মেন েপাুু করা উিচৎ নয়। এিট আেরক ধরেুর অহংকার, যা 

িনেজই একিট গনাহ। ইবেন হাওয়ারী (রঃ) বেলন, একজন বা�াহ েকান গুােহর জনয তাওবা এবং েস গুােহর জনয এত 
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েব্ী অনেু্াচনা কের েয, েস তার এই অনেু্াচনার ও মমরপী ার ফেল জা�ােত �েব্ কের। তখন ্য়তান আফেসাস করেত 

থােক েকন েস েলাকিটেক শরেত কুমযনা িদেয়িছল। 

৬। যখন অেনযর অিধকার কু� হয় তখন কিত�� বযিিেক জানােনাও তাওবার অ�ভুরি। 

হানািফ, ্ােফয়ী ও মােলিক মাযহােবর মতানসুাের কিত�� বযিিেক কিতর বযাপাের জানােনা �েয়াজন। তাঁরা রাসেুলর 

(সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম) এই হািদসিট উে�খ কেরন “েয বযিি তার েকান ভাইেয়র স�দ বা স�ােনর কিত কের, 

তার অব্যই তার কােছ কমা চাওয়া উিচৎ েসই িদনিট চেল আসার আেগ েযিদন িবিনমেয়র একমা� মাধযম হেব েনক আমল 

ও বদ আমল।” 

সাধারুত গনাহ দইিট হেকর সমি� – একিট হেলা আ�াহর হক, অনযিট বা�ার হক। আ�াহর হেকর েকে� আ�াহর কােছ 

তাওবা করেত হেব। আর বা�ার হেকর েকে� তাওবার পা্াপাি্ সংি�� বা�ার কােছ কমা চাইেত হেব। এই জনয খেুনর 

েকে� তাওবা পূুরতা পােব না যতকু না িনহত বযিির উারাধীকারেদরেক কমা অথবা �িতে্াধ, এই দেয়র েকান একিট 

েবেছ েনয়ার সেুযাগ েদয়া হেব। 

ইবেন তাইিময়যাহ (রঃ) বেলন, “কিত�� বযিিেক জানােনা বাধযতামুলক নয়। একজন মানুু  এিট ছা াও তাওবা করেত 

পাের। কারু গুােহর �দ্রনী কের েকান লাভ েনই। এেত েকবল কিত আর িব্�ৃলাই বা েব যা ইসলােম হারাম। তেব যিদ 

েকউ কােরা স�ানহািন কের বা গীবত কের, তাহেল অনয েকান সময় তার �্ংসা করেত হেব।” 

৭। তাওবাকারী িক তার পূেবরকার পযরােয়র ঈমান িফের পায়? 

েকউ েকউ বেলন, েস গুােহর আেগকার ঈমােনর অবষায় িফের যায় না। তােক তার আেগর ঈমান িফের েপেত হেল তার 

পিরেব্ ৈতির করেত হয়। 

অনযানযরা বেলন েস পেূবরর অবষায় িফের আেস, কারু তাওবার �ারা তার গনাহ এমন ভােব মাফ হেয় যায় েযন েস আেদৗ 

েকান গনাহ কেরিন। 

ইবেন তাইিময়যাহ (রঃ) বেলন, “িবুয়িট আেপিকক। েকউ হয়েতা তার আেগর মােন িফের েযেত পাের, েকউ হয়েতা তার 

চাইেত উ�ত মােন েপৗেঁছ যায়।” এর বযাখযায় একিট গ� বলা েযেত পাের। 

এক মুসািফর ্াি�পূু রভােব এবং সিঠক গতীেত পথ চলেছ। েস িকছুকু েদৗ ায়, িকছুকু হাঁেট, িকছুকু পথ চেল আবার 

িকছুকু িব�াম েনয়। পিথমেধয েস একিট মরদযান েদখেত েপল েযখােন একজন পিথেকর মন মেতা পির�ার পািন, পযরাশ 

ছায়া ও িব�ােমর ভাল বযবষা আেছ। তখন েসই পিথক িগেয় উঠেলা েসখােন। হটাৎ একদল োকাত এেস তােক আতমু 

কের বি� করেলা। েস তার জীবনহািনর আ্ংকা করেত লাগেলা এবং আফেসাস করেত লাগেলা িঠকমত গ�েবয েপৗছঁেত না 

পারায়। এরপর যখন েস ঘুিমেয় িছল তখন তার বাবা তােক উৃার করেলন এবং বলেলন, েতামার সফর চািলেয় যাও। 

এইসব ্�েদর েথেক সাবধান থােকা। এরা েতামােক হামলা করার জনয ওত েপেত আেছ। যিদ তুিম সাবধান থােকা, তেব 

তুিম তােদর ি্কার হেব না। আর যিদ অসাবধান হও, তেব তুিম এর ফল েভাগ করেব।  

যিদ েস মুসািফর বিুৃমান হয়, তেব েস সতকরতা অবল�ন করেব এবং আেগর চাইেত আেরা ভালভােব সফর করেব। ে্ু 

পযর� েস তার গ�েবয আেগর চাইেত আেরা ঝােমলামুিভােব ও �ত েপৗছঁােব। িক� যিদ েস সাবধান না হয়, ্�েদর সােথ 

তার েমাকােবলার কথা ভেুল যায়, তাহেল পিরুিতেত তার �াপয ফল েভাগ করেব। 

৮। তাওবার �কারেভদ। 

ইবেন তাইিময়যাহ (রঃ) বেলন, “তাওবা দই �কার। ফরজ ও মু�াহাব। ফরজ তাওবা করা হয় যখন েকান ফরজ ছুেট যায় বা 

হারাম কাজ করা হয়। আর মু�াহাব তাওবা করা হয় যখন েকান মু�াহাব আমল েছে  েদয়া হয় বা মাকরহ কাজ করা হয়। 

েয যথাযথ ভােব �থম তাওবা কের েস মাঝাির মােনর পরেহযগার। আর েয উভয় ধরেুর তাওবা কের েস আ�াহর 

িনকটবতরী ও অ�গামীেদর অ�ভরুি। আর যারা েকান ধরেুর তাওবাই কের না তারা হেলা যােলম। 
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তাওবার সাহাযযকারী উপাদান 

 

১। বা�ােক আ�াহর ্িিমাা ও কমতা বঝুেত হেব। িতিন ইিা করেল তােক ্াি� িদেত পােরন। এই অনভুিূত বা�ােক 

সােথ সােথ তাওবা করেত সাহাযয করেব। এজনয সলেফ সােলহীনেদর একজন বেলিছেলন, “েকমন গনাহ কেরছ েসিট না 

েদেখ বরং েদেখা কার িবরেৃ তুিম গনাহ কেরছ।” আ�াহ বেলন,  

“েতামােদর িক হেলা েয েতামরা আ�াহর ে� ু আ্া করেছা না, অথচ িতিন েতামােদর সৃি� কেরেছন।” (সুরা নুহ, আয়াত 

১৩-১৪) 

২। বা�ার উিচৎ মৃতুয ও মৃতুযর যযুার কথা �রু করা। তার ক�না করা উিচৎ কতটা িনস� আর একাকী হেব তার কবর! 

আ�াহ বেলন, 

“�েতযক �াুীেক মৃতুযর �াদ �হু করেত হেব। আর েতামরা িকয়ামেতর িদন পিরপূুরভােব বদলা �াশ হেব।” (সুরা আেল 

ইমরান, আয়াত ১৮৫) 

“েকউ জােননা আগামীকাল েস িক উপাজরন করেব। েকউ এটাও জােননা েকাথায় তার মরু হেব।” (সুরা েলাকমান, আয়াত 

৩৪) 

মুজািহদ (রঃ) বেলন, “যখন আদম স�ানেক কবের রাখা হেব তখন কবর তােক বলেব, ‘েহ আদম স�ান, লানত েতামার 

উপর! েকান িজিনস েতামােক আমার স�েকর ভিুলেয় েরেখিছল? তুিম িক জানেত না আিম হলাম েপাকা মাক  ভিতর, িনস� 

আর অ�কার ঘর। আিম েতামার জনয এসব িজিনসই ৈতির কের েরেখিছ। তুিম আমার জনয িক � িত িনেয় এেসেছা?’” 

ইবেন ওমর (রাঃ) বেলন, “সকােল তুিম আেরকিট স�যা আর স�যায় তুিম আেরকিট সকাল পােব এমন আ্া কেরা না। 

অসষুতার আেগ সষুতােক, মৃতুযর আেগ জীবনেক গরু দাও।” 

৩। বা�ার েজেন রাখা উিচৎ েয পরকােলর উে�ে্য করা কােজর মাধযেমই উভয় জগেতর সাফলয পাওয়া েযেত পাের। এই 

পিৃথবী অ� িকছু মুহতর মা�, যা িনঃে্ু হেয় যােব। 

“েহ মানুু, েতামােদর রেবর সােথ সাকােতর আগ পযর� তারঁ স�ি�র জনয কিঠন পির�ম কেরা।” (সুরা আল-ইনি্কাক, 

আয়াত ৬) 

“তােদর কােছ পািথরব জীবেনর ঊপমা বুরনা করন। তা হেলা পািনর নযায়, যা আিম আকা্ েথেক নািযল কির। অতঃপর এর 

সংিম�েু সবজু ্যামল ভুিমজ লতাপাতা িনগরত হয়। অতঃপর তা এমন শ� চুুর িবচুুর হয় েয বাতােস উে  যায়। আ�াহ এসব 

িকছুর উপর ্িিমান।” (সুরা আল-কাহফ, আয়াত ৪৫) 

“েহ মানুু, িন�য়ই আ�াহর ওয়াদা সতয, সুতরাং পািথরব জীবন েযন েতামােক �তারুায় না েফেল। েসই �ব�ক (্য়তান) 

েযন িকছুেতই আ�াহ স�েকর েতামােদরেক েধাকঁা িদেত না পাের।” (সুরা আল-ফািতর, আয়াত ৫) 

রাসলূ (সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম) বেলেছন, “আ�াহর কােছ যিদ এই দিনয়ার মূলয একটা মািছর পাখার সমানও হেতা 

তেব িতিন েকান কােফরেক এক েফাটঁা পািনও িদেতন না।” (সনুান িতরিমিজ) 

িতিন (সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম) আেরা বেলেছন, “পরকােলর তুলনায় দিনয়া হেলা এক েফাটঁা পািনর মত যা সাগের 

আ�ুল েুবােল েতামার একিট আ�ুেলর সােথ উেঠ আেস।” (সহীহ বখুাির ও সহীহ মুসিলম) 

ইবেন আ�াস (রাঃ) বেলন, “িবচােরর িদন এই পিৃথবীেক একজন দাঁতহীন, কু�ী, বেু া মিহলার েচহারায় উপষাপন করা 

হেব। েস মানেুুর সামেন উপিষত হেল মানুু  িজেেস করেব, েক এই মিহলা? তারা আ�াহর কােছ এই মিহলার সং�্র 

েথেক দেূর থাকার �াথরনা করেব। তখন তােদর বলা হেব, এই হেলা েসই দিনয়া যার জনয েতামরা ঝগ াঝািট করেত, স�কর 
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েভেঙ িদেত। এই হেলা েসই দিনয়া যার জনয েতামরা এেক অপরেক িহংসা করেত, ঈুরা করেত। এেক অপেরর সােথ �তারুা 

করেত। 

েসই মিহলােক জাহা�ােম িনেকপ করেল েস বলেব, েহ আমার �ভ!ু আমার অনসুারীরা েকাথায়? েকাথায় আমার েলাকজন? 

আ�াহ তখন তার অনসুারী ও েলাকজনেক তার সােথ ছুে  েফলার আেদ্ িদেবন।” 

৪। বা�ার েজেন রাখা উিচৎ, দিনয়ােত হয়েতা েকান ্াি� তা াতাি  েদয়া হেত পাের। তার জীবেনর সব িকংবা েকান একিট 

সমসযা হেলা তার গুােহর ফল।  

“আ�াহ তােদর �িত অিবচার কেরনিন। বরং তারাই িনেজেদর �িত জুলুম কেরেছ।” (সুরা আন-নাহল, আয়াত ৩৩) 

ফুজাইল (রঃ) বেলন, “আিম যিদ আ�াহেক অমানয কির, তার ফলাফল আমার গাধা আর চাকেরর উপর প েত েদিখ (অথরাৎ 

তারাও েসিদন আমােক মানয কের না)।”  

ইবেন িসরীন (রঃ) বেলন, “িব্ বছর আেগ আিম একজন মানুু েক েছাট কেরিছলাম তােক ‘েহ দিরি েলাক’ বেল, এজনয 

আ�াহ তারপর েথেক আমার উপর দািরিয িদেয়েছন।” 

ফুজাইল (রঃ) বেলন, “একজন মানেুুর জামােত নামাজ ছুেট যায় অতীেত েকান পাপ করার কারেু।” 

কাব উল আহবার (রঃ) বেলন, “েদাযেখর মানেুুরা চরম আফেসাস েবাধ েথেক িনেজেদর হাত কাঁধ পযর� েখেয় েফলেব, 

অথচ েটরও পােব না (আফেসাস েবাধ এতটাই তী� হেব)।” 

ইয়ািজদ আর রকািস (রঃ) বেলন, “আিম িনেজেক েদাযেখর আগেন েদখেত পাই একিদেক আমােক েলাহার হাতুি  িদেয় 

মারা হেি অনযিদেক আিম কাঁটা খািি আর পুঁজ পান করিছ। আিম িনেজেক �� কির, তুিম িক চাও? আিম উার েদই, আিম 

যিদ েনক আমল করার জনয পিৃথবীেত িফের েযেত পারতাম আর এই ্াি�র হাত েথেক বাঁচেত পারতাম। তার পর আিম 

ক�না কির আিম েবেহে�র বাগােন েহেট েব ািি, েসখােন ের্মী কাপ  পের কুমারী হরেদর সােথ িমলিছ। আিম িনেজেক 

�� কির, তুিম িক চাও? আিম উার েদই, আিম চাই পিৃথবীেত িফের েযেত, যােত আিম আেরা অেনক েব্ী েনক আমল 

করেত পাির আর িবিনমেয় এখােন আেরা অিধক পিরমােন েনয়ামত েপেত পাির। 

এরপর আিম িনেজেক বিল, হায়! তুিম ক�রােজয ঘুের েব ােিা। সতুরাং িনেজর লকয আর উে�্য বা�বায়েন কাজ কেরা।” 

েহ আ�াহর বা�ারা, আমরা েঘােরর মেধয বাস করিছ। আসনু আমরা তাওবা কির, অনেু্াচনা কির আর আ�াহর িদেক িফের 

যাই। 
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অতীত যুেগর কািহনী 

 

আপিন যিদ অ�িতেরাধয গনােহ েমাহ�� হেয় থােকন তেব এগেলা মেন রাখেবন: 

১ - এক েলাক ই�াহীম আদােমর (রঃ) কােছ েগেলন এবং বলেলন, েহ আব ুইসহাক, আিম সীমালংঘন কেরিছ (পাপ করার 

মাধযেম)। আমােক আপিন এমন একিট উপায় বেল িদন যােত আমার হদয় েসই অনযুায়ী কাজ করেত পাের। ই�াহীম 

বলেলন, পাঁচিট অভযাস গে  তুলেব আর তার উপর অটল থাকেব। তাহেল েকান িকছু আর েতামার কিত করেত পারেব না 

আর েকান (অনযায়) েভাগ-িবলাস েতামােক াংস করেত পারেব না: 

১। তুিম যিদ আ�াহেক অমানয করেত চাও তেব তাঁর েদয়া েকান িকছু তুিম েখেত পারেব না। েতামােক েয হাত খাওয়ায় 

তােত তুিম িক কের কাম  বসােব? 

২। তুিম যিদ আ�াহেক অমানযই করেব তেব তাঁর মািলকানাধীন েকান জায়গায় তুিম থাকেত পারেব না। েকমন কের তুিম 

তাঁর িজিনস েখেয় আর তাঁর দয়ায় েবেঁচ েথেক তাঁেক অমানয করার ইিা েপাুু করেত পােরা? 

৩। তুিম যিদ এমন অকৃতেই হও আর তাঁেক অমানয করেত চাও, তেব এমন েকান জায়গা খঁুেজ নাও েযখােন তুিম তা 

েগাপেন করেত পারেব। েতামার গনাহ করার �ধরা হয় িক কের যখন িতিন েতামার সামেন উপিষত? 

৪। যখন মালাকুল মাওত চেল আসেবন, তখন তুিম তাঁেক বল েতামার রহ কবজ করেত িকছুটা েদির করেত যােত তুিম 

আ�িরক তাওবা কের িকছু েনক আমল কের িনেত পােরা। েফের্তা েতামার আেবদন শনেবন না। বরং তখনই েতামার 

রহেক িনেয় যােবন। তাহেল িক কের তুিম পািলেয় যাওয়ার আ্া করেছা? 

৫। যখন জাহা�ােমর েফের্তা েতামােক েদাযেখর িদেক িনেয় েযেত আেস, তাঁেক অনসুরু কেরা না। িক� তুিম তােক 

চাইেলও েঠকােত পারেব না। তাহেল তুিম েকমন কের িনেজেক বাঁচােনার আ্া করেত পােরা? 

েলাকিট বলেলা, যেথ� হেয়েছ ই�াহীম। আিম এখনই আ�িরক ভােব তাওবা করিছ। েলাকিট তাই করেলা এবং মৃতুযর আগ 

পযর� ই�াহীেমর (রঃ) সাহচেযরই িছল। 

২ - ফুজাইল ইবেন আয়াজ (রঃ) িছেলন একজন োকাত। িতিন গভীরভােব একজন তরুীর ে�েম পে িছেলন। একরােত 

যখন িতিন েসই তরুীর ঘেরর েদয়াল েবেয় উঠিছেলন তখন িতিন শনেত েপেলন, েকউ একজন সরুা আল-হাদীেদর এই 

আয়াত েতলাওয়াত করেছন: 

“যারা মুিমন তােদর জনয িক আ�াহর �রেু এবং েয সতয অবতীুর হেয়েছ তার কারেু হদয় িবগিলত হবার সময় আেসিন?” 

(সুরা আল-হাদীদ, আয়াত ১৬)  

ফুজাইল এই আয়াত �ারা এতই �ভািবত হেলন েয িতিন তখনই তাওবা করেলন এবং কাছাকািছ এক িনজরন জায়গায় রাত 

কাটােলন। েসই রােত িতিন শনেত েপেলন িকছু মুসািফর িচৎকার কের বলেছ, ‘সাবধান! সাবধান! সামেনই ফুজাইল আেছ। 

েস েতামােদর সব িকছু লুট কের িনেয় যােব।’ ফুজাইল িচৎকার কের বলেলন, ‘ফুজাইল তাওবা কেরেছ।’ িতিন মুসািফরেদর 

িনরাপদ সফেরর িন�য়তা িদেলন। ফুজাইল ইবেন আয়াজ হেয় েগেলন েহদােয়েতর পথ �দ্রক। আজও তাঁর বাুী উে�খ 

করা হয়। 

৩ - এক দঃ�� মহান দরেব্ মািলক ইবেন িদনার (রঃ) েক তাওবার িদেক িনেয় যায়। তাঁেক তাঁর তাওবার িপছেনর কারু 

স�েকর িজেেস করা হেল িতিন বেলন, 

আিম িছলাম পিুলে্র েলাক এবং মদযপায়ী। আমার এক দাসী িছল েয আমার সােথ খুব ভাল আচরু করেতা। তার গেভর 

আমার এক েমেয় হয়, যার �িত আমার তী� অনরুাগ িছল। যখন েস হাঁটেত ি্খেলা তখন তার �িত আমার ভালবাসা আেরা 

েবে  যায়। আিম যখন মদ েখেত েযতাম তখন েস এেস আমার মেদর মাস ধের টান িদত আর সব আমার কাপে র উপর 

গি েয় প ত। আমার েমেয়র বয়স যখন দই বছর, তখন েস মারা যায়। আিম অতয� েভে� প লাম। েসই বছর এক 
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শতবাের ১৫ই ্াবান এেলা। আিম নামায না পে ই মাতাল হেয় ঘুিমেয় প লাম। আিম �ে� েদখলাম িকয়ামত এেস েগেছ, 

ি্ংগায় ফু েদয়া হেয়েছ, কবরগেলার পনুররান ঘেটেছ। আেরা েদখলাম মানুু েদর একি�ত করা হেলা। আিমও িছলাম 

তােদর মােঝ। আিম আমার িপছেন িহস িহস ্ে শনেত েপলাম। ঘা  ঘুিরেয় েদিখ একটা নীল কােলা িব্াল সাপ আমার 

িদেক েতে  আসেছ। আিম ভেয় আতংেক �াুপেু েদৗ ােত লাগলাম। আিম তখন একজন বেু া মানেুুর মুেখামুিখ হলাম। 

তার পরেন িছল স�ুর েপাুাক, গােয় সগু�ী। আিম তােক সালাম িদেয় আমােক সাহাযয করেত বললাম। িতিন েকঁেদ উেঠ 

বলেলন িতিন অেনক দবরল আর সাপিট তার চাইেত অেনক েবি্ ্িি্ালী। িতিন আমােক বলেলন েদৗ ােত। হয়েতা সামেন 

এমন কাউেক পাব েয আমােক সাহাযয করেত পারেব। আিম েদৗে  একটা উচ ুজায়গায় েপৗেঁছ েগলাম। েখয়াল কের েদিখ 

আিম আগেনর উপতযকার ্ীেুর বেস আিছ। আগন েদেখ এতটা ভয় েপলাম েয আমার মেন হেলা আিম আগেন �ায় পে ই 

যািি। তখন আিম একটা আওয়াজ শনেত েপলাম। েক েযন বলেছ, এখান েথেক চেল যাও। তুিম এখানকার নও। আিম েসই 

িচৎকার শেন িকছুটা �ি� েবাধ করলাম। আিম আেরা েদৗ ােত লাগলাম। সাপিট তখন আমার পােয়র েগা ািলর সােথ িছল। 

আিম েসই বেু ােক আবার েদখেত েপেয় আমােক সাহাযয করেত বললাম। িতিন পুনরায় একই জবাব িদেলন। এরপর িতিন 

আমােক একিট পাহা  েদিখেয় িদেলন। বলেলন, আিম েসখােন িনেজর িকছু স�য় েপেত পাির যা হয়েতা আমােক সাহাযয 

করেব। আিম পাহা টার িদেক তািকেয় েদখলাম, এিট বাৃাকার এবং রপার ৈতির। পাহাে  িছল অেনকগেলা িছি করা 

জানালা ও ঝুল� পদরা। �িতিট জানালায় িছল দইটা েসানার কপাট। �িতটা কপাট ের্মী পদরা িদেয় সাজােনা। আিম �ত 

েসই পাহাে র িদেক েদৗে  েগলাম। একজন েফের্তা বেল উঠেলন, পদরা উঠাও। কপাট খুেল েদেখা। হয়েতা এখােন এই 

দদর্ া�� মানুু িটর েকান স�য় আেছ যা তােক সাহাযয করেব। আিম তখন অেনকগেলা েছাট ি্শেক েদখেত েপলাম যােদর 

েচহারা জানালার ফাক িদেয় েছাট চাঁেদর মত উিক িদেি। তখন তােদর একজন বেল উঠল, েতামােদর িক হেলা? জলিদ 

আেসা, তার ্�  তােক �ায় ধের েফেলেছ। তারা এিগেয় এেলা এবং তােদর জানালার ফাঁক িদেয় উিক িদেয় তাকােলা। 

তারা সংখযায় ্ত ্ত। আিম তখন আমার মৃত েমেয়িটর েচহারা েদখেত েপলাম। েস যখন আমােক েদখেলা, তখন েস েকঁেদ 

উেঠ বলেলা, েখাদার ্পথ! উিন আমার বাবা। এরপর েস জানালা িদেয় এত �ত েবিরেয় নেুরর পকুুের লাফ িদল, িঠক েযন 

ধনকু েথেক েবর হওয়া তীর। তারপর েস আমার িদেক তার হাত বা ােলা। আিম তার হাত আকে  ধের ঝুেল রইলাম। েস 

তার আেরকিট হাত িদেয় সাপিটেক তাি েয় িদল।  

এরপর েস আমােক বসােলা। আমার েকােলর উপর বেস আমার দাি েত হাত বিুলেয় বলেলা, ‘আ�া! যারা মুিমন তােদর 

জনয িক আ�াহর �রেু এবং েয সতয অবতীুর হেয়েছ তার কারেু হদয় িবগিলত হবার সময় আেসিন?’ আিম কাঁদেত শর 

করলাম। তােক িজেেস করলাম েস েকাথা েথেক েকারআন ি্খেলা। েস বলেলা এখানকার ি্শরা পিৃথবীেত যা জানেতা তার 

চাইেত েব্ী জােন। আিম তখন আমার িপছেন আসা সাপিট স�েকর জানেত চাইলাম। েস জানােলা, েসিট হেলা আমার খারাপ 

আমল যা আমােক েদাযেখ িনেয় েযেতা। আিম তখন েসই বেু া েলাকিট স�েকর িজেেস করলাম। আমার েমেয় বলেলা, েস 

হেলা আমার ভাল আমল যা এত দবরল েয আমােক সাপিট েথেক রকা করেত পারেলা না।  

আিম এরপর জানেত চাইলাম, তারা (ি্শরা) পাহাে র িভতের িক করেছ? েস জানাল, এরা সবাই হেলা মুসিলমেদর মৃত 

স�ান। এরা তােদর বাবা মােয়র সােথ েদখা হবার জনয অেপকা করেছ। তারা িকয়ামেতর িদন তােদর বাবা মােয়র জনয 

্াফায়াত করেব। মািলক বেলন, আিম আতংেক ঘুম েথেক েজেগ উঠলাম। আিম আমার মেদর সব েবাতল েভেঙ েফললাম 

আর আ�াহর কােছ তাওবা করলাম। এই হেি আমার তাওবার কািহনী। 

৪ - েসই একই বযিি মািলক ইবেন িদনার (রঃ) একবার বসরার রা�া িদেয় েহেট যািিেলন। িতিন েদেখন এক রাজকীয় 

স�ুরী দাসী অেনক চাকর েবি�ত হেয় যািিল। মািলক তােক েেেক বলেলন,  

“ও েহ দাসী, েতামার মিনব িক েতামােক িবিত করেব?” 

“ও েহ বৃৃ  তুিম েকমন কের এটা বলেল?” েস জবাব িদেলা। মািলক আবার বলেলন, “েতামার মিনব িক েতামােক িবিত 

করেব?” উার এেলা, “যিদ িতিন িবিত কেরন, তেব েতামার মত মানেুুরা িক িকনেব?” 

েস বলেলা, “অব্যই! এমন িক েতামার চাইেত ভাল দােম।” 

এরপর েস েহেস তার অনচুরেদর বলেলা মািলকেক তার কামরায় িনেয় েযেত। িনেজর কেক এেস েস তার �ভেুক এই ঘটনা 

বলেলা। শেন িতিনও হাসেলন এবং মািলকেক েদখেত চাইেলন। মািলকেক িভতের আনা হেলা। তােক েদেখ িতিন �ভািবত 

হেলন। 
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“তুিম িক চাও” মিনব িজেেস করেলা। 

মািলক বলেলন, “েতামার দাসীেক আমার কােছ িবিত কেরা।” 

“েতামার িক েকনার মত সামথরয আেছ?” 

“তার দাম আমার কােছ দইটা পেচ যাওয়া েখজুেরর িবিচর চাইেত েবি্ নয়।” কেকর সবাই অ�হািসেত েফেট প েলা। 

�েতযেক িব�েপর �ের বলেলা, “িক কের তার দাম এমন হেত পাের?”  

মািলক বলেলন, “কারু তার অেনক খুত আেছ।” 

“আিা িক তার খুত?” 

“েস সগুি� না িদেল তার িন�াস দগর� ছ ায়। দাঁত না মাজেল তার দাঁত েথেক বােজ গ� আেস। চলু না আচঁ ােল তার চলু 

হেয় পে  উকুন ভিতর আর এেলােমেলা। আর িকছু িদন েবেঁচ থাকেল েস হেয় প েব বেু া মিহলা। তার হােয়জ হয়, েস ��াব 

পায়খানা কের। স�বত েস িনজ �ােথরর জনয েতামােদর পছ� কের। এমনিক েস হয়েতা েতামােদর �িত িব��ও নয়। যিদ 

েতামরা তার আেগ মারা যাও, েস েতামােদর মতই অনয একজনেক খঁুেজ েবর করেব।  

েতামরা েতামােদর দাসীর জনয েয দাম চাইেছা তার চাইেতও স�ায় আিম এমন দাসী িকনেত পাির, েয পেুরা িবশৃ কপরুেরর 

ৈতির। েস যিদ েনানা, বােজ পািনেত তার থুথু েফেল তেব তা হেয় যােব িমি� পািন । েস যিদ মৃতেদর সােথ কথা বেল, তেব 

তার িমি� আওয়ােজ মৃতরাও সা া িদেব। সেূযরর িদেক যিদ েস তার হাত বা ায়, সযূর তার উ�লতা হািরেয় েফলেব। যিদ েস 

রােত আেস, রাত আেলায় ঝলমল করেব। তার েপা্াক আর অলংকার িনেয় যিদ েস িদগে�র মুেখামুিখ হত, তেব িদগ� 

তার আেলায় েসেজ উঠেতা। েম্কা�র আর জাফরান িদেয় তার পিরচযরা করা হয়। তার েবে  ওঠা বাগােন, তােক খাওয়ােনা 

হয় তাসিনম (�েগরর পািন)। েস কখেনাই তার মিনেবর �িত অবাধয হয় না। েতামার �িত তার ভালবাসা সবসময় অটুট 

থাকেব।  

এই দই দাসীর মেধয েকানিট েব্ী মুলয পাওয়ার অিধকারী?” মািলক ইিত টানেলন। 

“েসিট, যার বুরনা তুিম িদেল।” মিনব �ীকার করেলন। 

“তাহেল েজেন রাখ, তােক পাওয়া স�ব, তার কােছ যাওয়াও স�ব।” 

“তার দাম কত? আ�াহ েতামার উপর রহম করন।” 

“খুব স�া। রােতর িকছু অং্ বযয় কেরা। আ�িরকতা িনেয় দই রাকাত নামায আদায় কেরা। যখন িনেজর সামেন খাবার 

আেস, তখন কুধাতর মানেুুর কথা ভােবা। অিতিরি েভাজেনর আকা�ােক েকারবানী কেরা (আর কুধাতরেদর খাওয়াও)। রা�া 

েথেক পাথর আর ময়লা সিরেয় েদও। বািক জীবন সামানয জীিবকার উপর কাটাও। এই িব�িৃতর পিৃথবীর সব দি��া দরূ 

কেরা, যােত তুিম এই পিৃথবীেত একজন সংযমী মানুু  িহেসেব স�ান িনেয় বাঁচেত পােরা। আগামীকাল মযরাদার গ�েবয 

্াি�র সােথ যাও আর েবেহ্েত বাস কেরা িচরকােলর জনয।” 

মিনব তখন েসই দাসীর িদেক িফের বলেলন, “েহ দাসী তুিম িক শেনছ আমােদর বেু া মানুু িট িক বেলেছন?” 

“হযাঁ,” েস জবাব িদল। 

“েস িক সতয বেলেছ? নািক েস েনহােয়ত গ�ই বলেলা শধ?ু” 

“না, িতিন িঠক বেলেছন। িতিন দয়াল ুআর ভাল পরাম্র িদেয়েছন।” 
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মিনব তখন েচিঁচেয় উঠেলা, “তাই যিদ হয় তেব তুিম আ�াহর ওয়াে� মুি, এই এই স�িা েতামার। আমার আে্পাে্র 

সব নওকেররা, েতামরা সবাই মুি। েতামরা এই সব স�দ িনেয় েযেত পার। আমার এই বাি  আর সবিকছু আ�াহর পেথ 

দান কের িদলাম।” তারপর েস একিট পদরার কাপ  িছে  দামী কাপ  বদেল তাই পের িনল। 

তখন দাসীিট বলেলা, “েহ মিনব আপিন ছা া আমার েকান জীবন েনই। েসও তার দামী সাজসিা খুেল তার বদেল খবু 

সাধারু কাপ  পের তার মিনেবর সােথ েবর হেয় েগেলা। মািলক তােদরেক েবর হেত েদখেলন। িতিন এক পেথ েগেলন, 

তারা অনয পেথ। 

৫ - সলুায়মান ইবেন খািলদ (রঃ) বেলন, এক বিু  মিহলার এক পিরচািরকার কথা িহসাম ইবেন আেলু মািলেকর (দােমে�র 

খিলফা/১০৫ িহজরী) কােছ উে�খ করা হেলা। এই তরুী তার েসৗ�যর, উাম বযবহার, েকারআন েতলাওয়াত ও কােবযর 

জনয িবখযাত িছল। িহসাম কুফার গভনরেরর কােছ িচিঠ িলেখ বলেলন, যত দামই েহাক এই েমেয়িটেক �ত তার মািলেকর 

কাছ েথেক িকেন িনেয় তার কােছ পািঠেয় িদেত। সােথ িতিন একজন নওকরও পািঠেয় িদেলন। গভনরর যখন িচিঠিট েপেলন, 

িতিন বেু া মিহলার জনয েলাক পাঠােলন। বিু  ঐ তরুীেক ২০০০ িদরহাম ও এমন একিট েখজুেরর বাগােনর িবিনমেয় 

িবিত কের িদেলন, যােত �িত বছর পাঁচ ্ত িমসকাল েখজুর ধরেতা। গভনরর েমেয়িটেক রাজকীয় েপা্াক পিরেয় িহসােমর 

কােছ পািঠেয় িদেলন। িহসাম তােক িনেজর বাসা ও অেনকগেলা চাকর িদেলন। িতিন তােক অেনক মুলযবান অলংকার এবং 

জমকােলা েপা্াকও উপহার িদেলন। 

একিদন িহসাম যখন েমেয়িটর সােথ একটা অিভজাত সগু�ী আর বািল্ েবি�ত বারা�ায় দাঁি েয় িছেলন, েমেয়িট তােক 

িকছু চমক�দ গ� বলেলন আর িকছু কিবতা রচনা করেলন। হঠাৎ েসখােন সাহােযযর জনয িচৎকার ে্ানা েগেলা। িহসাম 

বারা�া েথেক তািকেয় অেনক েলােকর একিট ্বযা�া েদখেত েপেলন। েস ্বযা�ার িপছেন িছল অেনক িবলাপকারী 

মিহলা। এক িবলাপরত মিহলা িচৎকার কের বলিছল, হায়! েতামােক আজ কােঠর খািটয়ােত কের বহন করা হেি, েতামােক 

মৃতেদর কােছ িনেয় যাওয়া হেি। িকছুকেুর মেধয েতামােক িনঃস� কবের েরেখ আসা হেব। অ�কেুর মেধয েতামার 

িব�ােমর জায়গায় তুিম হেয় যােব আগ�ক। ওেহ, যােক আজ ষানা�িরত করা হেি। হায় যিদ আিম জানতাম, যারা েতামােক 

বহন কের িনেয় যােি তােদরেক িক তুিম বেলছ েতামােক তা াতাি  িনেয় েযেত। নািক তুিম তােদর িজেেস কেরছ, 

েতামােক তারা েকাথায় িনেয় যােি? নািক তুিম তােদর বেলছ েতামােক িফিরেয় িনেয় েযেত? 

িহসাম কাঁদেত শর করেলন। িতিন তাঁর আন� উপেভাগ তযাগ কের বলেত লাগেলন, “মৃতুয আসেলই অেনক ে্ােকর।” 

ঘািদদ (েমেয়িট) বলেলা, “এই িবলাপকারী আমার হদয় েভে� িদেয়েছ।” 

িহসাম বলেলন, “এিট আসেলই মারাৎক িবুয়। িতিন তার চাকরেক োকেলন। তারপর বারা�া েথেক েনেম চেল েগেলন। 

ঘািদদ তার েসাফায় শেয় রইেলা। েসই রােত েস �� েদখেলা েকউ একজন তার কােছ এেস তােক বলেছ, 

“তুিম েতামার েসৗ�যর আর রেপর েমােহ েেুব আেছা। তখন েতামার অবষা িক হেব, যখন ি্�ায় ফঁু েদয়া হেব, যখন 

মানুু েক পনুরিীিবত করা হেব আর তােদর কােজর জনয জবাবিদিহ করেত হেব?” ঘািদদ আতি�ত হেয় েজেগ উঠেলা। 

িনেজেক ্া� করার জনয িকছু পান করেলা। তারপর েস তার এক খােদমেক েেেক েগাসেলর আেয়াজন করেত বলেলা। 

েগাসল ে্েু িনেজর অলংকার আর েপাুাক খুেল উেলর ৈতরী জালািবয়া পের েকামের িফতা িদেয় েবেধ িনেলা। তারপর 

একিট কািঠর আগায় তার বযাগ েবেধ িনেয় �ত িহসােমর ঘের �েব্ করেলা। িহসাম তােক িচনেত পােরিন। “আিম ঘাদীদ, 

েতামার দাসী”, েস জবাব িদেলা। “এক সতকরকারী এেসিছল আমার কােছ, তার সাবধান বাুী আমােক নাি েয় িদেয়েছ। তুিম 

আমােক েভাগ কেরছ। এবার আমােক এই পিৃথবীর দাসু েথেক মুিি দাও।” 

িহসাম বলেলন, “যারা আন� খঁুেজ েব ায় তােদর মােঝ আেছ অেনক ফারাক। তুিম েতামার আন� খঁুেজ েপেয়ছ। সতুরাং 

তুিম আ�াহর ওয়াে� মুি। িক� তুিম েকাথায় যাওয়ার িচ�া করছ?” 

“আিম আ�াহর ঘর িযয়ারত করেত চাই।” 

“যাও,” িহসাম বলেলন, “েকউ েতামার পেথ বাঁধা হেয় দাঁ ােব না।”  
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েস তখন রাজধানী তযাগ কের মমায় েপৗছঁাল। িদেনর েবলায় পািখর মেতা েস নীে  আ�য় িনেতা, েরাজা রাখেতা। রাত এেল 

কাবার চারিদেক তাওয়াফ কের বলেতা, “েহ আমার স�দ, তুিম আমার জীিবকা। আমার আ্া ন� কেরা না, আমার 

ইিাগেলােক পূু র কেরা। আমার িফের যাওয়ােক স�ুর কেরা। আর উদার হেয় আমােক পরু�ার দান কেরা।” েস অেনক 

িবখযাত হেয় েগেলা আর এইভােব ইবাদাত করেত করেত মারা েগেলা। আ�াহ তার উপর রহম করন। 

৬ - ই�াহীম ইবেন আদহােমর (রঃ) ি্ুয ই�াহীম ইবেন বাসাহার (রঃ) বেলন, িতিন একবার ইবেন আদহামেক িজেেস 

করেলন িকভােব িতিন আ�াহর �িত ঝঁুকেলন। িতিন বেলন, 

আমার বাবা িছেলন বালেখর (মধয খুরাসান) রাজা। আমরা ি্কার করেত ভালবাসতাম। একিদন আিম আমার কুকুরেক িনেয় 

েঘা ায় চে  েবর হলাম। হঠাৎ কের আমার সামেন একটা ি্য়াল বা খরেগা্ লািফেয় উঠেলা। তখন আিম আমার িপছন 

েথেক একটা আওয়াজ শনেত েপলাম, “তুিম এর জনয সিৃ� হওিন, আর েতামােক এর জনয আেদ্ও েদয়া হয়িন (আনে�র

জনয ি্কার)”। আিম আমার োেন বােম তাকালাম, িক� কাউেক েদখেত েপলাম না। আিম ্য়তানেক অিভ্াপ িদলাম এবং 

এিগেয় েগলাম। িক� তখন আিম আমার েঘা ােক আবার কাঁপেত েদখলাম এবং একই �ের একই কথা আবােরা শনেত 

েপলাম। আিম চারিদেক তাকালাম। িক� কাউেক েদখেত না েপেয় ্য়তানেক অিভ্াপ িদেয় আবােরা সামেন আগােত 

চাইলাম। িক� আমার েঘা া আমােক েঝে  েফলেত চাইেলা। তখন আিম শনেত েপলাম নীচ েথেক েকউ একজন আমার নাম 

ধের োকেছ আর বলেছ, “েহ ই�াহীম! েতামােক এই জনয সিৃ� করা হয়িন আর েতামােক এটা করেত আেদ্ও েদয়া হয়িন।” 

সতুরাং আিম থামলাম আর বঝুেত পারলাম আ�াহর পক েথেক একজন সতকরকারী আমােক আমার েঘােরর জগৎ েথেক

জাগােত এেসেছন। 

আিম ্পথ িনলাম আজ েথেক আ�াহর েকান আেদ্ অমানয করেবা না। আিম আমার পিরবােরর কােছ িফের েগলাম। আিম 

আমার বাবার একজন রাখােলর কােছ েগলাম আর তার ল�া ্াটর আর ক�েলর সােথ আমার েপা্াক বদল করলাম। আিম 

এরপর পবরত আর উপতযকা েপিরেয় ইরােক িগেয় েপৗছলাম। েসখােন আিম িকছুিদন কাজ করলাম, িক� আিম আমার 

উপাজরেনর িবশৃতা িনেয় স�� হেত পািরিন। আিম একজন আেলমেক এ বযাপাের িজেেস করেল িতিন আমােক বলেলন 

িসিরয়ায় েযেত। তার কথামত আিম িসিরয়ার একিট ্হের েপৗছলাম। ্হরিটর নাম আল-মানসরুা। িক� এখােনও আিম 

আমার উপাজরন িনেয় স�� হেত পািরিন। আেরকজন আেলম আমােক বলেলন তারেস েযেত েযখােন কােজর ও হালাল 

উপাজরেনর সেুযাগ আেছ। আিম েসখােন িগেয় সাগেরর পাের িগেয় বসলাম। একজন েলাক এেস আমােক তার বাগােনর 

পাহারাদার িহেসেব কাজ করার জনয িনেয়াগ িদেলন। আিম বহ বছর েসখােন একজন �াময পাহারাদার িহেসেব রেয় েগলাম। 

একিদন এক নওকর তার অেনক ব� ুবা�ব িনেয় বাগােন এেস আমােক োক িদেলা। আিম েসখােন েগেল আমােক বলেলা 

বাগােনর সবেচেয় ব  আর উৎকৃ� োিলম িনেয় আসেত। আিম সবেচেয় ব  োিলম িনেয় েগলাম তােদর কােছ। েস একিট 

েকেট েদখেলা এিট খুব টক। েস আমােক বলেলা, ‘পাহারাদার! তুিম এতিদন ধের আমােদর বাগােনর ফল খােিা। অথচ তুিম 

জােনা না েকানটা টক আর েকানটা ভাল?’ আিম তােক বললাম, ‘েযসব ফল আিম পাহার েদই, তার েকােনািটই আিম কখেনা 

খাইিন।’ চাকরিট তার ব�েুদর িদেক িফের বলেলা, ‘েতামরা শেনছ েস িক বলেলা। ই�াহীম আদহাম তার জায়গায় হেল 

এমনই বলেতন।’ 

চাকরিট চেল েগেলা এবং মসিজেদ িগেয় আমার কথা আেলাচনা করেলা। এক বযিি আমােক িচনেত পারেলা। পেরর িদন 

েসই চাকরিট এক দল েলাক িনেয় েসই বাগােন এেলা। আিম গাছ পালার আ ােল লিুকেয় েগলাম এবং যত �ত স�ব েস 

এলাকা েছে  পািলেয় েগলাম। 

এভােব আমার আ�াহর পেথ যা�া শর হেলা। আর এমিন কের আিম তারস তযাগ কের মরভিুমর িদেক পাি  জিমেয়িছ। 

৭ - আে�ুাহ ইবেন ফুজাইল (রঃ) বেলন, তাঁর ঘেরর জনয একজন িদনমজুেরর �েয়াজন হেলা। িতিন বাজাের িগেয় একিট 

কম বয়সী েরাগা েছেলেক েদখেত েপেলন। েছেলিটর পরেন িছল উেলর েব� িদেয় বাঁধা একটা উেলর ্াটর। হােত একটা ব

ঝুি  আর দি । আে�ুাহ তােক িজোসা করেলন, েস কাজ করেব িক না। েছেলিট এক িদরহাম ও এক দািনেকর িবিনমেয় 

কাজ করেত রািজ হেলা। তেব েস ্তর িদল, েযাহর ও আসেরর আজান হেল েস কাজ থািমেয় িদেব। আে�ুাহ এেত রািজ 

হেলন। িতিন েছেলিটেক বাসায় এেন িক কাজ করেত হেব তা েদিখেয় িদেলন। েছেলিট েকান কথা ছা া স�ুরভােব কাজ কের 

েগেলা। েযাহেরর আজান িদেল েস আে�ুাহেক তার ্েতরর কথা মেন কিরেয় িদল। আে�ুাহ তােক েযেত বলেলন। েছেলিট 

নামাজ পে  িফের এেলা এবং আসর পযর� কাজ করেলা। আবার আসেরর সময় েস চেল েগেলা। তারপর িফের এেস িদন 

ে্ু হবার আগ পযর� কাজ করেলা। আে�ুাহ তার পাির�িমক িমিটেয় িদেল েস চেল েগেলা। 
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িকছুিদন পর আবােরা আেু�াহর িকছু কাজ করার দরকার হেলা। তার �ী বলেলন আেগর েছেলিটেক িনেয় আসেত। কারু েস 

কােজ কেমর ভাল ও সৎ িছল। আে�ুাহ েছেলিটেক অেনক খঁুেজও েপেলন না। েলাকজনেক িজোসা করেল তারা বলেলা, 

েছেলিট িনস�তা ি�য়। েস শধমুা� ্িনবাের কাজ কের।

আে�ুাহ ্িনবােরর জনয অেপকা কের েছেলিটেক েপেলন। েছেলিট একই ্েতর কাজ করেত রািজ হেলা। কাজ ে্েু আে�ুাহ 

তােক িকছু বা িত টাকা িদেত চাইেল েস অস�� হেয় চেল েযেত চাইেলা। আে�ুাহ তার িপেছ িপেছ িগেয় তােক অনেুরাধ 

করেলন অ�ত তার পাির�িমকটা িনেয় েযেত। েস তাই িনেয় চেল েগেলা। 

িকছুিদন পর আে�ুাহর েছেলিটেক আবােরা �েয়াজন হেলা। িতিন ্িনবার পযর� অেপকা কের বাজাের েগেলন। িক� েসখােন 

িতিন তােক েপেলন না। একজন তােক বলেলা েছেলিট �িতিদন এক দািনক খরচ করেতা। িক� বতরমােন েছেলিট অসষু হেয় 

পে েছ।  

আে�ুাহ েছেলিটর বাসায় েগেলন তােক েদখেত। েস একজন বেু া মিহলার ঘের থাকেতা। িতিন েদেখন, েছেলিট একিট ইেটর 

উপর মাথা িদেয় শেয় আেছ। আে�ুাহ তােক �� করেলন, ‘তুিম িক িকছু চাও?’ েছেলিট বলেলা, ‘হযা যিদ তুিম রািজ থােকা।’ 

আে�ুাহ সায় িদেলন। 

েছেলিট বলেত থাকল, ‘যখন আিম মারা যাব, আমার দি  িবিত কের িদও। আমার ্াটর আর েব� ধেুয় আমার সােথ কবর 

িদও। আমার ্ােটরর পেকেট একটা আংিট পােব। খিলফা হারনরু রাি্দ এই ্হের এেল তুিম এমন এক জায়গায় দাঁ ােব, 

যােত িতিন েতামােক েদখেত পান। তারপর তার কােছ িগেয় তােক এই আংিট েদখােব। িক� এই সব িকছু করেব আমােক 

কবর েদয়ার পর।’ আে�ুাহ তােত রািজ হেলন। 

েছেলিট মারা েগেল আে�ুাহ তার কথামত সবই করেলন। খিলফা ্হের এেল আে�ুাহ তােক েদখেত েগেলন এবং জানােলন 

তার কােছ িকছু গিিত িজিনস আেছ। িতিন আংিটটা েদখােলন। খিলফা তােক তার ঘের আসেত বলেলন। আে�ুাহ েসখােন 

েগেল দরবােরর সবাইেক েবিরেয় েযেত বলা হেলা। এরপর খিলফা জানেত চাইেলন আে�ুাহর পিরচয় িক আর েকাথা েথেক 

িতিন এই আংিট েপেলন। আে�ুাহ উভয় �ে�র জবাব িদেলন। খিলফা েসই েছেলিটর ল�া কািহনী শেন এতেবি্ কাঁদেত 

লাগেলন েয তার জনয আে�ুাহর খারাপ লাগেলা। ‘েহ আিমরল মুিমনীন,’ আে�ুাহ খিলফােক উে�্য কের বলেলন, ‘এই 

েছেলিট আপনার েক হয়?’ 

‘েস আমার েছেল।’ খিলফা আেকপ কের বলেলন। 

‘েস এমন হেয় েগেলা েকন?’ 

‘আিম খিলফা হবার আেগ তার জ� হয়। েস খুব ভালভােব েবে  ওেঠ। েকারআন, িবোন ও অনযানয িবুেয় েস সিু্িকত 

হেয় ওেঠ। যখন আিম খিলফা হই, েস চেল েগেলা। আমার পািথরব েকান ধন স�েদর �িত েকান  েকপই করেলা না। েস 

তার মােয়র খুবই ি�য় িছল। আিম তার মােক এই নীলকা�মুীর দামী আংিটিট িদলাম তােক েদয়ার জনয। েস খুব অিনিা 

সহকাের আংিটিট িনেয়িছল। তারপর তার মাও মারা েগেলা। আর এতিদন পর তুিম একমা� বযিি যার কােছ তার খবর 

েপলাম। তুিম আজ রােত আমােক তার কবেরর কােছ িনেয় চেলা।’  

আে�ুাহ খিলফােক তার েছেলর কবেরর কােছ িনেয় েগেলন। খিলফা অেনককু ধের কাঁদেলন। িতিন েসখােন রইেলন েভার 

পযর�। িতিন আে�ুাহেক অনেুরাধ করেলন তার সােথ থাকেত যােত কের আেু�াহেক িনেয় রােত িতিন তার েছেলর কবেরর 

কােছ েযেত পােরন। খিলফা বলার আগ পযর� আে�ুাহ জানেতন না েছেলিট খিলফা হারনরু র্ীেদর স�ান। 

“আ�িরক তাওবা” বইেয়র এখােনই সমািশ। একমা� আ�াহই ইিােক কােজ পিরুত কেরন। একমা� তাঁর রহমেতই সব 

ভাল কাজ স�� হয়। 
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